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Menimbang:   a.  Bahwa   dengan   berlakunya    Undang - Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang - 
Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan 
kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab 
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Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
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13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM 
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14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
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Keputusan Presiden;  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
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Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 



17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara 
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19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
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20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
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dan 
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Menetapkan  : PERATURAN    DAERAH   TENTANG     RENCANA PEMBANGUNAN   
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN                         
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Medan 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan 
4. Pembangunan kota adalah  proses peningkatan kualitas manusia dan 

masyarakat kota yang dilakukan secara terencana serta berkelanjutan dengan 
mempertimbangkan waktu, kemampuan, sumber daya, kemajuan teknologi, 
dan memperhatikan perkembangan regional serta  global. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan selanjutnya 
disebut RPJMD Kota Medan sebagai pencerminan tugas desentralisasi dengan 
melibatkan peran serta aktif masyarakat. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan selanjutnya 
disebut RPJMD Kota Medan dalam dokumen perencanaan yang disusun oleh 
segenap stakeholder berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota dalam         
5 tahun ke depan. 

 



BAB  II 
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA 

 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MEDAN 
 

Pasal  2 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, 
misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan 
disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. 
 

 
Pasal 3 

 
Sistematika     Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah Daerah Kota Medan     
Tahun 2011-2015  disusun sebagai berikut: 
 
BAB I  : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA MEDAN  
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN        

KERANGKA PENDANAAN  
BAB IV : ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH 
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA 
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA 
BAB VIII : INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 
BAB IX : PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA DAN PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA 
BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 
BAB XI : PENUTUP  
                       

Pasal  4 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Medan ini. 
 

Pasal  5 
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 
sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 5 tahun sekali dan 
dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi 
serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang  perlu dapat dilakukan 
perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan kota yang 
memerlukan langkah – langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Daerah Kota Medan tahun 2011-2015. 
 



BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang 
bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. 
 
 

 
Ditetapkan di :   MEDAN 
Pada Tanggal  :  16 Nopember 2011  

 
                           WALIKOTA MEDAN, 

                       
 

ttd 
        
 

           DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM 
 
 
Diundangkan di :   Medan  
Pada tanggal      :  16 Nopember 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN, 

 
Ir. SYAIFUL BAHRI  
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR  14. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Medan terus berkembang sejalan dengan perkembangan  sosial, 

ekonomi dan budaya. Kota ini telah mengukuhkan dirinya sebagai salah 

satu kota metropolitan baru di Indonesia. Kota Medan saat ini telah 

menjadi pusat kegiatan pertumbuhan dan penggerak pembangunan di 

Provinsi Sumatera Utara. Sebagai pusat sosial dan budaya masyarakat, 

Kota ini memiliki daya tarik tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah 

di Sumatera bagian utara, bahkan juga suku bangsa dari berbagai negara. 

Kota Medan diharapkan akan menjadi yang terdepan dalam menyambut 

terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.  

 

Ada sejumlah faktor yang mendorong kemajuan Kota Medan seperti 

tuntutan persaingan global, pelaksanaan demokrasi, dan 

penyelenggaraan otonomi daerah. Persaingan global menuntut Kota 

Medan berkembang menjadi kota yang mempunyai lingkungan yang 

kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas; serta memiliki 

daya tarik dan daya saing yang kuat. Pelaksanaan demokrasi menuntut 

pengelolaan Kota Medan menjadi tempat yang nyaman dan aman, serta 

memberikan peluang bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 

hak-hak dasar warga Kota Medan. Penyelenggaraan otonomi daerah 

menuntut tata kelola pemerintahan daerah yang lebih maju dan modern 

dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, 

adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat 

dan kemajuan daerah. 

 

Dalam kurun waktu 2005-2010 penyelenggaraan pemerintahan                 

daerah telah menunjukkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan 

kemajuan daerah. Berbagai perubahan dimaksud  merupakan implikasi 

dari pelaksanaan pembangunan kota yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Dalam kurun lima tahun mendatang 

penyelenggaraaan pemerintahan kota harus dapat  mendorong 

percepatan pembangunan. Perhatian utama yang harus diberikan adalah 

mengatasi berbagai permasalahan yang masih muncul seperti kinerja 

birokrasi dalam pelayanan publik yang belum optimal; pengelolaan 

prasarana dan sarana transportasi yang belum terpadu, sanitasi dan 

energi yang masih kurang; penataan ruang dan pengelolaan lingkungan 

yang belum optimal; pengelolaan pasar yang belum tertata apik yang 
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mengakibatkan gangguan lalu lintas, serta pengangguran dan  kemiskinan 

yang belum dapat dikendalikan secara maksimal.  

 

Berbagai tantangan pembangunan kota tersebut memerlukan upaya 

pemecahan secara dini, terpadu, terencana dan berkelanjutan, sesuai 

dengan potensi dan prioritas pembangunan. Dalam upaya menjawab 

tantangan pembangunan kota dimaksud, Walikota/Wakil Walikota Medan 

terpilih masa bakti Tahun 2010-2015 telah merumuskan visi 

pembangunan, yaitu: “Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang 

Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera”. 

  

Visi pembangunan kota tersebut menjadi acuan dalam penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2011-2015 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan kota. Selain itu, RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 

merupakan tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan visi 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 

Tahun 2006-2025. 

 

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan kota sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan                 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan hal itu, RPJMD Tahun 2011-2015 juga memperhatikan 

berbagai prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 

Tahun 2010-2014, maupun RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun  

2009-2013. 

 

Penyusunan RPJMD Kota Medan 2011-2015 dilakukan secara partisipatif 

dengan menampung aspirasi pemangku kepentingan, dan muatannya 

dikemas secara  komprehensif, terpadu dan menyeluruh. Oleh karenanya, 

RPJMD Kota Medan 2011-2015 diharapkan dapat membangkitkan 

semangat, kepedulian dan komitmen bersama dalam membangun            

Kota Medan yang harus lebih baik dari hari kemarin dan lebih cerah pada 

hari esok. 
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1.2. Maksud dan Tujuan 

1.2.1. Maksud 

Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk 

menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program 

pembangunan kota yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat 

mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota 

yang telah ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota Medan.                    

Dalam penyusunan dokumen ini, arahan RPJPD Kota Medan Tahun 

2006-2025 dijadikan sebagai landasan, serta aspirasi seluruh pemangku 

kepentingan kota diakomodasi secara maksimal.  

 

RPJMD Kota Medan juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan 

pedoman resmi bagi Pemerintah Kota Medan dalam penyusunan 

Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Semua perangkat domumen tersebut 

merupakan acuan pembahasan penentuan program daerah pada 

rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

Daerah Kota Medan secara berjenjang. 

 

1.2.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 adalah 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan tuntutan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dalam 

mempercepat pembangunan Kota Medan berdasarkan karakteristik 

perkotaan yang fokus pada pemantapan  kelembagaan dan 

pengelolaan sumberdaya pembangunan agar kesejahteraan 

masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan serta terciptanya  

kondisi percepatan pembangunan kota;  

2. Menjabarkan visi, misi, dan program kerja Walikota/Wakil Walikota 

Medan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan kota yang 

rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015; 

3. Menyediakan acuan baku  bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam 

menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kota yang 

akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Medan, APBN 

dan sumber dana lainnya; 

4. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi 

pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Kota Medan 

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kota 
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Medan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta antara 

Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah; 

5. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi 

kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan; 

6. Menciptakan iklim pemerintahan daerah yang partisipastif, amanah, 

dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan kota yang 

berkelanjutan; 

7. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kota 

Medan, swasta dan masyarakat. 

 

1.3. Landasan Hukum  

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 

mengacu pada : 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421); 

2. Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, 

Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437) Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 

2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 4664); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

No. 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,          

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025. 

 

1.4. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, RPJMD 

merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan               

di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam menjalankan 

kebijakan dan program pembangunan kota yang telah tertuang dalam 

berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan 

dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut: 
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1. RPJMD dan  RPJPD Kota Medan 

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua 

dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025. 

Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan 

program  prioritas Walikota/Wakil Walikota Medan masa bakti          

tahun 2010-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan 

yang termuat dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025.               

Visi Kota Medan Tahun 2006-2025 adalah “Kota Medan yang Maju, 

Sejahtera, Religius dan Berwawasan Lingkungan”. Misi Kota Medan 

Tahun 2006-2025 adalah mewujudkan perekonomian kota yang 

tangguh dan dinamis; mewujudkan masyarakat kota yang berilmu 

pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta 

mandiri; mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, 

handal dan berwawasan; dan mewujudkan kota yang aman, nyaman 

dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan. 

 

Selain itu, RPJPD Kota Medan 2006-2025 menyebutkan bahwa 

fokus pembangunan tahap kedua (RPJMD) Tahun 2011-2015 adalah 

mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai 

teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri. 

 

2. RPJMD dan RPJM Nasional 2010-2014 

Penyusunan RPJMD Kota Medan dilakukan dengan memperhatikan 

prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Hal itu 

dilakukan sebagai upaya  untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh 

Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah.  Adapun prioritas 

pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan 

percepatan pembangunan kota meliputi  reformasi birokrasi dan tata 

kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; 

ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; 

lingkungan hidup dan bencana; serta kebudayaan, kreativitas, dan 

inovasi teknologi.  

 

3. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2009-2013 

Penyusunan RPJMD Kota Medan juga dilakukan dengan 

memperhatikan prioritas pembangunan provinsi yang termuat dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 2009-2013. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk 
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memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan 

kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan dengan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi pembangunan Sumatera 

Utara 2009-2013 adalah “Sumatera Utara yang Maju dan Sejahtera 

dalam Harmoni Keberagaman” dengan misi mewujudkan Sumatera 

Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan; 

mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera 

dan berwawasan lingkungan; mewujudkan Sumatera Utara yang 

berbudaya dan religius dalam keberagaman; serta mewujudkan 

masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap 

proses pembangunan. 

 

4. RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah  

Penyusunan RPJMD juga dilakukan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah 

ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara 

dan rancangan RTRW Kota Medan. Ketetapan tersebut dijadikan 

sebagai dasar untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan 

kota. Dengan demikian, semua program dan kegiatan pembangunan  

sesuai dengan pemanfaatan ruang Kota Medan. Hal ini dilakukan 

sekaligus untuk memperhatikan kaidah pembangunan kota yang 

berkelanjutan.  

 

5. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

RPJMD dibuat agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD) yang berwawasan  5 (lima) tahunan. Adapun 

muatan Renstra SKPD adalah  visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi 

dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi SKPD disertai dengan kerangka pendanaan. 

Kesemuanya hal ini dirumuskan untuk  mendukung terwujudnya visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan 

Tahun 2011-2015. Selanjutnya, Renstra SKPD dijabarkan menjadi 

program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota 

dilengkapi dengan besaran dana  dan sumber dana. 

 

6. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  

Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dijabarkan 

setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
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RKPD itu merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat 

prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD 

dimaksud merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Medan yang 

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, 

kecamatan hingga kota. 

 

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen 

perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan 

pembangunan kota dan sistem keuangan daerah adalah sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 1.1.  

Gambar 1.1. 
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 

2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan   

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Kota Medan 

Bab 3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka 
Pendanaan 

Bab 4 Analisis Isu Strategis  
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Bab 5   Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota 

Bab 6   Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota 

Bab 7   Agenda dan Program Pembangunan Kota 

Bab 8   Program Pembangunan Kota dan Kebutuhan Pendanaan 

Bab 9 Pentahapan Pembangunan Kota dan Penetapan Indikator 
Kinerja 

Bab 10 Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi 

Bab 11  Penutup   

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

II - 1 

 

BAB 2 

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA MEDAN 

 

Gambaran Umum kondisi Kota Medan memuat perkembangan kondisi 
Kota Medan sampai saat ini, capaian hasil pembangunan kota 
sebelumnya dan tantangan pembangunan kota yang harus diatasi dalam 
lima tahun mendatang (2011-2015). Perkembangan kondisi Kota Medan 
memuat antara lain: kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemahaman 
terhadap kondisi Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan 
khususnya dalam rangka perumusan strategi dan arah kebijakan serta 
program pembangunan kota sampai dengan tahun 2015.  

 

2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Medan 
2.1.1. Geografi dan Demografi 

Kota Medan memiliki karakteristik wilayah dengan luas 265,10 km2 
atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. 
Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka 
di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang  
di sebelah timur, barat, serta selatan.  Kota Medan sebagai pusat 
pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis yang 
semakin menguat baik secara   regional maupun nasional.         
Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.  

Secara astronomis, Kota Medan terletak  pada posisi koordinat                 
20.27’ – 20.47’Lintang Utara dan 980.35’ – 98044’ Bujur Timur dengan 
ketinggian 2,5 – 50 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan 
tanah 0 - 3%. Sebagian wilayah Kota Medan pada 2,5 – 5,0 meter 
berada pada tanah rawa yang ditumbuhi oleh pohon-pohon. 

Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional 
terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota 
metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan 
peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa 
perdagangan dan keuangan secara regional/internasional                      
di kawasan barat Indonesia. Posisi kota ini semakin strategis karena 
didukung oleh ketersediaan Bandara Polonia dan Pelabuhan Laut 
Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya. 

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari                  
21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas                          
2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif,              
Kota Medan relatif kecil dibanding kota lainnya. Namun posisi kota 
Medan secara regional dalam bidang ekonomi sangat penting karena 
kota ini berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi 
sumberdaya budaya, jasa dan pariwisatawa yang relatif kuat dan 
besar.  
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Pada sisi lain, Kota Medan dibanding kota besar lainnya, memiliki 
keterbatasan ruang karena bentuk wilayah administratif yang 
ramping di tengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya 
dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal. Hambatan 
terbesar bersifat alamiah yaitu terbatasnya pengembangan wilayah 
utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan 
sarana perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan kurang 
seimbangnya dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian 
utara dan bagian selatan.  

Kondisi klimatologi Kota Medan menunjukkan bahwa suhu minimum  
rata-rata 23,0°C - 24,1°C dan suhu maksimum rata-rata 30,6°C-
33,1°C. Kelembaban udara Kota Medan rata-rata 78-82%. 
Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec dan rata-rata total laju 
penguapan tiap bulannya 100,6 mm. Jumlah hari hujan di Kota 
Medan pada tahun 2009 rata-rata 19 hari perbulan dengan curah 
hujan per bulannya berkisar antara 211,67 mm-230,3 mm. 
Kecenderungan utama yang harus diantisipasi dari sisi iklim daerah 
adalah potensi bencana alam seperti suhu udara yang cenderung 
terus meningkat, angin kencang, dan potensi banjir akibat curah 
hujan yang terus meningkat ataupun banjir kiriman dari daerah hulu. 

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh 
beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, 
Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan dan sungai-sungai 
lainnya. Sungai-sungai yang melintas di Kota Medan tidak saja 
mempengaruhi bentuk fisik, ruang dan lingkungan tetapi juga 
mempengaruhi pola perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai 
tersebut sampai saat ini masih digunakan masyarakat sebagai salah 
satu sumber air yang tinggal di daerah sekitar aliran sungai.        
Selain itu, sungai-sungai tersebut juga berfungsi sebagai drainase 
utama (primer) dalam rangka pengendalian banjir, serta tempat 
pembuangan air hujan. Akibatnya fungsi sungai cenderung semakin 
terbatas akibat pendangkalan dan degradasi lingkungan, dan hal ini 
menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Medan. 

 

2.1.2. Potensi pengembangan wilayah 
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kota Medan dapat 
diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk 
dikembangkan sebagai salah satu pusat perekonomian daerah dan 
regional yang penting serta utama di Pulau Sumatera. Potensi itu 
dapat dilihat dari kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan yang 
penting dan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan 
jasa, perdagangan barang dan keuangan domestik, maupun 
regional/internasional di kawasan barat Indonesia. Dengan dukungan 
faktor-faktor dominan yang dimilikinya, pembangunan dan 
pengembangan fisik Kota Medan diarahkan untuk kepentingan 
kerjasama pembangunan kawasan industri dan perdagangan baru. 
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Penentuan arah dimaksud sebagai upaya untuk memperbaiki 
kualitas hidup masyarakat, menciptakan daya tarik pusat kota dan 
mendorong pengembangan dunia usaha. Keinginan untuk 
menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, perdagangan, keuangan 
dan industri berskala regional dan nasional didukung oleh beberapa 
faktor antara lain : (1) 60,8% industri perbankan memilih lokasi di 
Kota Medan; (2) 84,8% kredit perbankan diserap oleh kegiatan 
ekonomi kota; (3) Usaha industri terus berkembang yang sampai 
saat ini telah mencapai 5.596 usaha, baik berskala usaha besar, 
sedang dan kecil; (4) ketersediaan kawasan-kawasan industri;             
(5) berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, 
perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan 
lain-lain serta (6) struktur ekonomi kota yang terbentuk hingga  saat 
ini cenderung semakin kuat secara fundamental.  
 
Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, 
RTRW Mebidangro dan RTRW Kota Medan, potensi pengembangan 
wilayah Kota Medan yang utama adalah: (1) sebagai pusat kegiatan 
nasional, (2) sebagai kawasan strategis nasional, (3) sebagai ibu 
kota propinsi Sumatera Utara, (4) sebagai pusat jasa, perdagangan, 
industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, dan (5) sebagai 
dinamisator serta lokomotif bagi pertumbuhan wilayah hinterlandnya 
sehingga dapat diproyeksikan  menjadi salah satu Kota Metropolitan 
baru di Indonesia. 
 
Selain potensi pengembangan wilayah Kota Medan  dan kedudukan 
strategis Kota Medan secara regional, nasional dan internasional,  
hal strategis lainnya adalah Kota Medan memiliki jarak tempuh yang 
relatif singkat dengan kota-kota/negara-negara lain secara regional/ 
internasional, yaitu : (1) Kuala Lumpur : 40 menit,   (2) Pulau 
Pinang/Ipoh : 30 menit, (3) Singapore : 55 menit, (4) Pekan 
Baru/Padang : 45 menit, (5) Aceh : 40 menit dan (6) Jakarta :                
120 menit, dan lain-lain. 

 
2.1.3. Wilayah rawan bencana   

Secara geografis sebagian wilayah Kota Medan merupakan wilayah 
yang rawan banjir. Penyebabnya adalah posisi Kota Medan yang 
secara geografis berada pada ketinggian 2,5 – 50 m di atas 
permukaan laut dengan topografi yang relatif datar serta dilalui 
beberapa sungai yang mengalir, dimana wilayah Kota Medan 
merupakan bagian hilir dan bermuaranya sungai – sungai tersebut.  

Kota Medan mempunyai potensi dilanda  banjir, baik berupa banjir 
makro maupun banjir mikro/genangan. Banjir makro terjadi apabila 
dua (2) buah sungai besar yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli 
meluap akibat curah hujan yang tinggi. Dari pengalaman sejarah 
diketahui bahwa banjir makro terjadi dengan periode ulang                   
25 tahunan. Daerah yang terkena banjir makro ini pada umumnya 
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adalah dataran rendah di hilir sungai. Sementara itu, banjir mikro 
terjadi hampir merata di semua tempat di Kota Medan. Daerah rawan 
genangan terbanyak terdapat di tengah Kota Medan.                     
Daerah tersebut antara lain : Kecamatan Medan Helvetia, Medan 
Barat, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Deli, Medan 
Sunggal dan Medan Belawan. 

Selain banjir, Kota Medan juga rawan gelombang pasang dan 
tsunami. Menurut data dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (DVMBG), Sumatera Utara merupakan daerah  
rawan gelombang pasang dan tsunami. Pusat Kota Medan tidak 
terletak di tepi pantai, namun sedikit lebih masuk ke daratan sekitar 
lebih kurang  20 km. Akan tetapi, karena topografi Kota Medan yang 
relatif datar dengan kemiringan tanah berkisar 0 – 3% serta 
ketinggian daerah bervariasi mulai 3 meter sampai 35 meter di atas 
permukaan air pasang tertinggi, maka ada kemungkinan gelombang 
pasang akan mempengaruhi Kota Medan yang bermuara di Selat 
Malaka. Daerah yang merupakan rawan bencana gelombang 
pasang/tsunami adalah Kecamatan Medan Belawan. Daerah ini 
terletak pada daerah pantai yang datar dengan ketinggian daratan 
dari muka laut rata-rata antara 2,5 meter sampai dengan 5 meter.  

Bencana lain yang sering terjadi di Kota Medan adalah kebakaran. 
Data statistik tentang kebakaran, baik kebakaran tunggal maupun 
kebakaran massal cukup tinggi pada tahun 2004-2009.                   
Lokasi kebakaran  terjadi di daerah permukiman pusat kota. 
Gambaran umum bencana kebakaran ini dapat dilihat pada tabel 2.1  
di bawah ini. 

Tabel 2.1 
Rekapitulasi Laporan Kebakaran di Kota Medan  

Tahun 2005-2009 

Tahun / 

Bulan 

Banyaknya Banyaknya Kebakaran Perkiraan Kerugian 

Victim of Fire Material (Rp.000.-) 

Year/Month Kebakaran Meninggal Luka-luka Suffer a Material Loss 

  Fire Death Injury   

(1) (2) (3) (4) (5) 

2005 198    157  35 523.904.000   

2006 177   88   8 2.071.000   

2007 209  5  2 33.934.450   

2008 162  0  32 36.370.500   

2009 141  30  19 24.973.200   

Sumber : Dinas P2K Kota Medan 
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Secara umum faktor utama yang menyulut terjadinya bencana 
kebakaran adalah listrik, kompor, lampu, rokok, obat nyamuk dan 
lain-lain. Sebagian terjadi karena kelalaian manusia, sebagian 
lainnya karena  hal-hal yang tidak dapat diperkirakan. 
 
Upaya penanggulangan kebakaran terkendala oleh keterbatasan 
prasarana dan sarana pemadam kebakaran. Struktur bangunan dan 
jaringan jalan yang padat juga ikut mempersulit akses ke lokasi 
kebakaran secara cepat. 
 
2.1.4. Demografis Kota Medan 

Jumlah penduduk Kota Medan hingga tahun 2009 diperkirakan 
mencapai 2,1 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 
1,1% per tahun. Besarnya jumlah penduduk menjadikan Kota Medan 
sebagai kota yang tinggi  tingkat kepadatan penduduknya              
(8.001 jiwa/km2). Walaupun demikian, laju pertumbuhan penduduk 
Kota Medan dari tahun 2005-2009 menunjukkan kecenderungan 
(trend) menurun atau perlambatan pertambahan penduduk               
(Gambar 2.1).  

Ada beberpa hal yang mendorong penurunan laju pertumbuhan 
penduduk ini antara lain: pelaksanaan pengendalian penduduk 
melalui program keluarga berencana; meningkatnya pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya norma keluarga kecil sejahtera; dan 
perubahan cara pandang penduduk Kota Medan yang tidak lagi 
menganggap “banyak anak banyak rezeki”. Fenomena lain adalah 
kelompok keluarga muda cenderung memilih untuk memiliki anak 
yang semakin berkualitas.  

Gambar 2.1 
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Medan Tahun 2005-2009 

 
Sumber : BPS Kota Medan, 2010. 
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Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kota Medan sampai dengan               
tahun 2015 sekitar 1,07 persen per tahun. Mempertahankan 
pertumbuhan penduduk  Kota Medan yang rendah itu sangat penting 
untuk menjaga daya dukung lingkungan perkotaan dan fasilitas 
umum. Oleh karena itu, gerakan norma keluarga kecil sejahtera tetap 
harus menjadi prioritas pembangunan kota untuk lima tahun            
ke depan. 

Adapun karakteristik penduduk Kota Medan bersifat pluralistik, baik 
dari segi agama, suku etnis, budaya dan adat istiadat. Keberagaman 
karakteristik penduduk Kota Medan ini menjadikan mereka bersifat 
terbuka dan dinamis.  

Perkembangan kependudukan di Kota Medan pada saat ini  juga 
ditandai oleh proses transisi demografi, yaitu proses penurunan 
tingkat kesuburan sehingga jumlah penduduk menjadi stabil. 
Penurunan tingkat kelahiran antara lain disebabkan oleh perubahan 
pola fikir dan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.            
Selain itu, perbaikan gizi dan status kesehatan juga mempengaruhi 
penurunan tingkat kematian. Pada akhir proses transisi demografi, 
tingkat kelahiran dan kematian tidak banyak berubah sehingga 
jumlah penduduk cenderung tidak berubah, kecuali karena proses 
migrasi. Perkembangan penduduk Kota Medan dalam 5 (lima) tahun 
terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2. 

Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk 
Kota Medan Tahun 2005-2009 

 

 Indikator 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

Jumlah Penduduk (jiwa) 2.036.185 2.067.288 2.083.156 2.102.105 2.121.053 

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1.5 1.53 0.77 0.91 0.9 

Luas Wilayah (KM2) 265,1 265,1 265,1 265,1 265,1 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 7.681 7.798 7.858 7.929 8.001 

Sumber : BPS Kota Medan, 2010 

Tabel 2.2 menunjukkan jumlah penduduk Kota Medan terus 
meningkat dari 2.036.185 jiwa pada tahun 2005 menjadi 2.121.053 
jiwa pada   tahun 2009 atau meningkat sebesar 4,17 persen.            
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama 2005-2009 sebesar 
1,12 persen.  

Pertumbuhan penduduk Kota Medan paling banyak disebabkan oleh 
laju urbanisasi dibanding kenaikan angka kelahiran. Tingginya laju 
urbanisasi ini karena Kota Medan memiliki daya tarik perekonomian 
bagi masyarakat di kawasan hinterland-nya. Berdasarkan hal itu, 
Pemerintah Kota Medan dalam perencanaan pembangunan perlu 
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mengambil kebijakan pengendalian pertumbuhan laju urbanisasi 
untuk menjaga keseimbangan sesuai dengan daya dukung kota. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan 
penduduk Kota Medan meningkat menjadi 8.001 jiwa/km2.              
Tingkat kepadatan penduduk tersebut relatif tinggi, dan hal ini  dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan antara daya dukung dan daya 
tampung lingkungan kota.  

Keberagaman penduduk menurut umur dan jenis kelamin 
mempengaruhi jenis penyediaan pelayanan umum seperti pelayanan 
kesehatan, pendidikan, fasilitas umum, dan penyediaan lapangan 
kerja bagi angkatan kerja. Tabel 2.3. menunjukkan bahwa angka 
ketergantungan, yaitu perbandingan penduduk usia produktif 
(kelompok umur 15-64 tahun) dan penduduk usia tidak produktif 
(kelompok umur 0-14 dan  65 tahun atau lebih) relatif besar.           
Struktur penduduk kota Medan ini menunjukkan bahwa potensi 
ketenagakerjaan penduduk Kota Medan sangat besar. Hal ini 
menjadi modal dasar untuk mendorong percepatan pembangunan 
ekonomi daerah. 

 
Tabel 2.3.  

Distribusi Penduduk Kota Medan Berdasarkan Kelompok Umur         
Tahun 2009 

 

Gol. Umur 
Jumlah 
(jiwa) 

Persen 
(%) 

0 – 14 561.813 26,49 

15 – 64 1.475.058 69,54 

65 + 84.182 3,97 

Jumlah 2.121.053 100 

Sumber : BPS Kota Medan, 2010 

Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang antara               
lain adalah : 
1. Perlunya perluasan lapangan kerja untuk memanfaatkan bonus 

demografi berupa meningkatnya penduduk usia produktif dalam 
mendukung percepatan pembangunan kota. 

2. Perlunya penyediaan fasilitas sosial dan umum dalam mendukung 
kegiatan sosial, ekonomi dan budaya terutama bagi para pemuda 
atau penduduk kelompok usia muda. 

3. Perlunya peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk 
mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan seni, budaya 
dan olah raga. 
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2.2. Kesejahteraan Masyarakat 

Secara umum, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Medan 
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah termasuk faktor 
kualitas dan pemerataannya. Kondisi perekonomian Kota Medan 
sesuai dengan indikator pokok ekonomi makro dapat disajikan 
sebagai berikut : 

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto atas harga dasar konstan (2000)             
Kota Medan terus meningkat (Table 2.4). Nilai PDRB meningkat dari            
Rp. 25,3 Trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp. 33,4 Trilyun pada               
tahun 2009 atau meningkat sebesar 31,62 persen.  Pertumbuhan 
PDRB   Kota Medan pada tahun 2009 mencapai 5,79 persen dengan 
pertumbuhan tertinggi di sektor konstruksi sebesar 7,6 persen, sektor 
keuangan dan jasa perusahaan sebesar 7,54 persen, dan sektor 
transportasi dan telekomunikasi sebesar 7,26 persen.                       
Sementara, pertumbuhan paling rendah terjadi pada sektor 
pertambangan dan penggalian. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan dipengaruhi oleh pertambahan 
jumlah tenaga kerja dan investasi terutama di sektor tersier        
(jasa-jasa) dan sekunder (industri pengolahan). Pertumbuhan PDRB 
tersebut menunjukkan bahwa kinerja perekonomian kota selama 
periode  2005-2009 relatif baik didukung oleh struktur ekonomi yang 
sebagian besar dari sektor tersier (69,71 persen), sektor sekunder 
(27,40 persen) dan sektor primer (2,89 persen).   

 
Tabel 2.4. 

Produk Domestik Regional Bruto Periode Tahun 2005-2009 
Atas Harga Dasar Konstan (2000) 

Sumber: BPS Kota Medan, 2009 

*)angka sementara 

Walaupun pertumbuhan PDRB (ADHK) Kota Medan selama periode 
Tahun 2005-2009 relatif cukup berarti, namun tantangan klasiknya 
adalah pertumbuhan belum sepenuhnya berkualitas untuk 
mendukung efisiensi perekonomian kota, dan juga belum mampu 
mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif. 
 

No Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008   2009*) 
1 pertanian 670.58           673.09              707.71              735.25              765.95              
2 pertambangan dan penggalian 0.78               0.73                   0.66                   0.57                   0.57                   
3 industri pengolahan 3,842.15       4,095.43           4,344.56           4,514.29           4,591.60           
4 listrik, gas dan air 413.36           435.64              423.39              442.54              464.92              
5 Konstruksi 2,712.63       3,011.37           3,205.06           3,463.84           3,748.68           
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,850.44       7,271.81           7,703.59           8,134.82           8,824.16           
7 Transportasi dan telekomunikasi 4,637.20       5,255.76           5,813.39           6,287.38           6,866.78           
8 Keuangan dan Jasa perusahaan 3,507.54       3,685.67           4,158.05           4,586.88           4,721.48           
9 Jasa-jasa 2,637.75       2,804.95           2,996.51           3,208.58           3,446.55           

25,272.43     27,234.45        29,352.92        31,374.15        33,430.69        PDRB 
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2.2.2. Struktur Ekonomi 

Struktur perekonomian kota yang kokoh akan menjadi motor 
penggerak perekonomian dan sekaligus penopang ketahanan 
ekonomi daerah.  Tabel 2.5 menunjukkan perkembangan struktur 
ekonomi Kota Medan. Selama periode 2005-2009, struktur ekonomi 
Kota Medan didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 
dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 25,90 persen 
pertahun. Sumbangan sektor transportasi dan telekomunikasi       
rata-rata sebesar 19,0 persen, sektor industri dan pengolahan 
sebesar 16,05 persen, serta sektor keuangan dan jasa perusahaan 
sebesar 14,19 persen pertahun.  

Tabel 2.5. 

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha  Tahun 2005-2009 (%)  

2005 2006 2007 2008 2009*)
I PRIMER 3.060               2.929               2.851               2.877               2.837               

1 Pertanian 3.054               2.922               2.845               2.872               2.833               

2 Pertambangan dan penggalian 0.006               0.007               0.006               0.004               0.004               

II SEKUNDER 26.910             28.371             27.934             27.247             26.195             

3 Industri pengolahan 16.580             16.296             16.283             15.954             14.947             

4 listrik, gas dan air 2.144               2.257               1.877               1.750               1.713               

5 Konstruksi 8.186               9.817               9.774               9.543               9.534               

III TERSIER 70.030             68.701             69.215             69.876             70.968             

6 Perdagangan, hotel, dan restoran 26.341             25.983             25.438             25.901             26.830             

7 Transportasi dan telekomunikasi 18.648             18.761             19.022             19.071             19.620             

8 Keuangan dan jasa perusahaan 14.170             13.409             14.127             14.617             13.852             

9 Jasa-jasa 10.872             10.547             10.628             10.287             10.667             

100.000           100.000           100.000           100.000           100.000           

Sumber : BPS Kota Medan*

*) Angka Sementara

sektor/lapangan usaha

PDRB

 

Struktur ekonomi Kota Medan tersebut selama 2005-2009 cenderung 
konstan, atau dengan kata lain struktur ekonomi tidak mengalami 
perubahan. Hal ini disebabkan oleh proses transformasi ekonomi 
daerah lama, hingga menuju tingkat kematangan struktur ekonomi. 
Selain itu, Kota Medan juga menjadi pusat perdagangan, dan jasa 
perhotelan, serta restoran. 

Ciri perekonomian Kota Medan ditandai beberapa hal yaitu berbasis 
sektor jasa, perdagangan dan restoran. Basis ekonomi kota itu 
semakin kuat seiring dengan pola perkembangan Kota Medan yang 
ditandai oleh meningkatnya pusat-pusat perdagangan yang berskala 
besar, bangunan hotel-hotel dan restoran, serta transportasi dan 
telekomunikasi.  

Tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun mendatang         
antara lain adalah : 
(1) Perlu pengembangan usaha mikro kecil  menengah dan 

koperasi (UMKMK) dengan meningkatkan akses permodalan, 
jaminan usaha, pengembangan manajemen usaha, penyediaan 
tempat usaha dan pemasaran; serta peningkatan teknologi 
produksi, pengolahan dan pemasaran.  
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(2) Perlu peningkatan kerjasama dan kemitraan antara UMKMK 
dengan usaha besar. 

(3) Perlu pengembangan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat 
menampung tambahan angkatan kerja berusia muda. 

2.2.3. Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan ekonomi Kota Medan selama 2005-2009 sangat 
dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional dan global.             
Kinerja perekonomian kota relatif cukup baik. Sesuai dengan RPJM Kota 
Medan tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan mengupayakan 
pertumbuhan ekonomi yang progresif, dinamis dan berkelanjutan dengan 
menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong investasi daerah, dan 
meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah. Melalui berbagai 
langkah tersebut, perekonomian Kota Medan tumbuh rata-rata di atas      
6,5 persen pertahun (Lihat Tabel 2.6.) 

Tabel 2.6.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan 

 Tahun 2005-2009 (%) 

2005 2006 2007 2008 2009*)

1 Pertanian 1.3 0.37 5.14 3.89 4.18

2 Pertambangan dan penggalian 0.88 -5.89 -10.3 -13.49 0.46

3 Industri pengolahan 3.14 6.59 6.08 3.91 1.71

4 listrik, gas dan air 2.27 5.39 -2.81 4.52 5.06

5 Konstruksi 7.52 11.01 6.43 8.07 8.22

6 Perdagangan, hotel, dan restoran 10.45 6.15 5.94 5.6 8.47

7 Transportasi dan telekomunikasi 7.62 13.34 10.61 8.15 9.22

8 Keuangan dan jasa perusahaan 4.89 5.08 12.82 10.31 2.94

9 Jasa-jasa 7.54 6.34 6.83 7.08 7.42

6.98 7.76 7.78 6.89 6.56

*) angka sementara

sumber: BPS Kota Medan

Sektor/Lapangan Usaha

PDRB

 

Kota Medan juga merupakan penyumbang terbesar pembentukan PDRB 
di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sekitar 30,49 persen pada tahun 2008. 
Di samping itu, Kota Medan merupakan barometer perekonomian daerah, 
yang menyediakan sumber daya manusia lebih unggul dan  prasarana 
sosial ekonomi yang lebih baik di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa 
potensi unggulan layak dikembangkan, seperti bidang usaha 
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan. Pengembangan 
itu bertujuan untuk mendukung kinerja pembangunan kota dengan 
memberdayakan semua potensi pendukung bidang usaha. Hal ini akan 
memberikan dampak kepada peningkatan pembangunan kota, serta dapat 
pula berimbas ke Kabupaten/Kota sekitarnya.  

Sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, 
Kota Medan memiliki posisi yang strategis, karena menjadi pintu masuk 
bagi arus penumpang dan juga perdagangan barang dan jasa, baik 
perdagangan domestik maupun luar negeri. Posisi strategis itu dapat 
memacu motor penggerak roda perekonomian kota, seperti  kegiatan 
perdagangan, aktivitas hotel dan restoran.  
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Pelabuhan laut yang menjadi andalan  Kota Medan adalah Pelabuhan 
Belawan yang berjarak 26 km dari pusat kota. Pelabuhan laut berperan 
penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. 
Oleh karena itu, pelabuhan ini tidak hanya berperan penting bagi 
perekonomian  Kota Medan, namun juga bagi Provinsi Sumatera Utara. 
Kegiatan ekspor dan impor Kabupaten/Kota lain dilakukan di pelabuhan ini 
dengan kegiatan utamanya bongkar muat barang setiap hari. Sampai saat 
ini pelabuhan Belawan telah memiliki fasilitas pelabuhan penumpang dan 
barang termasuk terminal peti kemas. Perkembangan jasa transportasi 
lewat laut memerlukan penambahan fasilitas yang memadai. Keterbatasan 
penampungan barang di pelabuhan menuntut pembangunan fasilitas yang 
memadai dan lokasinya dekat dengan pelabuhan.  Oleh karena itu, sesuai 
dengan arah pengembangan Kota Medan, pada masa mendatang perlu 
menanamkan investasi pada bidang usaha peti kemas dan pergudangan.  

Bandara Polonia yang terletak di ibukota Provinsi Sumatera Utara adalah 
salah satu Bandara Internasional di Pulau Sumatera. Bandara ini 
dilengkapi dengan fasilitas operasional yang cukup baik sehingga pesawat 
berbadan lebar seperti Boeing 747 dapat mendarat. Bandara Polonia, 
selain menunjang transportasi internasional, juga mempunyai peran yang 
sangat tinggi dalam melayani transportasi nasional dan regional. 
Keberadaan Bandara Polonia ini dapat menunjang kegiatan 
perekonomian di wilayah bagian barat Indonesia maupun ke luar negeri, 
khususnya dalam rangka menunjang kerjasama ekonomi sub Regional 
IMT-GT. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya fungsi pelayanan transportasi 
udara, maka kondisi bandara udara Polonia dianggap tidak lagi memadai. 
Oleh karena itu, untuk dapat menjaga pelayanan transportasi udara 
secara regional dan internasional dipandang perlu untuk mesegerakan 
proses relokasinya. 

Jumlah lembaga keuangan mikro di Kota Medan sebanyak 207 unit yang 
terdiri dari: (1) Usaha Simpan Pinjam (USP) sebanyak 178 unit,                 
(2) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 4 unit, dan (3) BMT sebanyak 25 unit. 

Pada industri kecil, terdapat sepuluh produk yang menjadi andalan Kota 
Medan jika dilihat dari aspek pasar. Produk ini dijadikan sebagai komoditi 
unggulan seperti produk konsumsi sederhana yang mencakup perabot 
rumah tangga dari kayu, anyaman rotan, alas kaki dan barang hasil 
konveksi. Komoditi unggulan lainnya adalah   industri kecil makanan yang 
mencakup kopi olahan, sirup markisa, bika ambon dan kerupuk ubi. Salah 
satu produk makanan ini, yaitu bika ambon  sangat terkenal di nusantara 
sehingga para pendatang ke Medan menjadikannya sebagai buah tangan 
atau oleh-oleh. 

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar  di Indonesia, sebagaimana 
kota besar pada umumnya, Medan memiliki kawasan industri.              
Saat ini terdapat dua kawasan industri di Medan yaitu Kawasan Industri 
Medan (KIM) 1 dan KIM 2 yang berlokasi di dekat Pelabuhan Belawan. 
KIM memiliki luas lahan 514 Ha dan menyediakan fasilitas listrik 120 MW. 
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Saat ini terdapat  86 perusahaan swasta nasional dan 17 perusahaan 
asing yang menempati lokasi tersebut. Hal ini sebagai pertanda bahwa  
Kota Medan dinilai sebagai kota yang relatif aman untuk berinvestasi        
di Indonesia.  

Untuk mengantisipasi perkembangan industri dan kebutuhan lokasi 
berusaha yang lebih besar, Kota Medan telah menyediakan Kawasan 
Industri Baru (KIB). KIB itu terletak di Kecamatan Medan Labuhan dengan 
luas lahan 650 Ha,dan lahan tersebut masih dapat diperluas hingga        
1.000 Ha.  

Pada proses selanjutnya KIB ini akan dikembangkan menjadi Kawasan 
Ekonomi Khusus. Dalam perencanaan,  total luas wilayah yang akan 
digunakan adalah seluas ± 2.000 Ha dan hal itu telah ditetapkan melalui 
SK Walikota Medan Nomor 640/623.K/2008 tanggal 22 Juli 2008.  Proses 
penetapan itu didasarkan pada kajian atau studi kelayakan dan telah 
disusun dalam masterplan pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu, 
Pemerintah  Kota Medan juga telah menyediakan lahan di Kecamatan 
Medan Denai untuk kegiatan industri kecil yang dinamakan 
Perkampungan Industri Kecil (PIK).  

DI samping kegiatan bisnis yang potensial, Kota Medan juga sangat layak 
menjadi tujuan wisata. Kota ini menjadi tempat transit bagi wisatawan 
yang akan mengunjungi Danau Toba atau Berastagi yang sejuk. Kota 
Medan sendiripun sarat dengan objek wisata. Tempat wisata di Kota 
Medan diantarnya adalah Taman Buaya di kawasan Sunggal yang  berisi 
3000 ekor buaya yang beraneka jenis. Medan juga memiliki wisata kota 
budaya yang menarik yaitu bangunan tua yang didirikan pada 
pertengahan abad XX. Sebagian besar bangunan tersebut masih ada, 
indah dan memberi gambaran kota-kota di Eropah pada masa lalu.           
Kota Medan juga dikenal sebagai wisata kuliner yang menyediakan 
makanan dan tempat yang strategis. Semua ini menggambarkan kota 
Medan sebagai tempat dan tujuan wisata yang menarik dan 
menyenangkan. 

Fasilitas pergudangan pelabuhan dan bisnis pergudangan sangat erat 
kaitannya dengan perkembangan industri, ekspor dan impor.                 
Dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, diperkirakan arus 
ekspor dan impor akan semakin meningkat. Peningkatan itu akan 
memberikan dampak pada perkembangan bisnis pergudangan. 
Permintaan atas bangunan berupa gudang itu diperkirakan semakin 
menguat karena adanya kebijakan deregulasi di sektor industri manufaktur 
dan  perdagangan internasional. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, 
diperlukan peraturan dalam rangka mengatur tata ruang kota. Muatan 
peraturan itu di antaranya penempatan pergudangan umum yang berada 
di daerah kota akan direlokasi ke pinggir kota. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa masih besar peluang pangsa pasar untuk bisnis 
pergudangan di Kota Medan, namun pertumbuhannya harus dikendalikan 
sesuai dengan rencana tata ruang kota. 
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Pertumbuhan ekonomi Kota Medan  digerakkan oleh pertumbuhan 
konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai dari ekspor impor. 
Porsi utama yang menggerakan perekonomian kota Medan adalah  sektor 
konsumsi. Andalan utama itu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
sebesar 6,16 persen  pada tahun 2009 dan sedikit mengalami penurunan 
yaitu 0,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan 
ekonomi mengalami sedikit kontraksi, namun hal tersebut masih tetap 
menunjukkan kondisi perekonomian kota yang konsisten dengan 
pertumbuhan di atas enam persen untuk lima tahun terakhir. Terjadinya 
penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun 2009 diakibatkan efek domino 
dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Rata-rata laju 
pertumbuhan ekonomi Kota Medan untuk lima tahun terakhir, yaitu dari 
tahun 2005-2009 adalah sebesar 7,08% (Gambar 2.2). 

Pada Gambar 2.2. diketahui bahwa lapangan usaha yang menyumbang 
pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2005-2009 rerata didorong oleh 
tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi dan 
telekomunikasi sebesar 9,51%; sektor konstruksi sebesar 8,25%; 
keuangan dan jasa perusahaan yang rata-rata tumbuh sebesar 8,09%, 
disusul oleh sektor jasa 
sebesar 7,04%, serta 
sektor perdagangan, 
hotel dan restoran 
sebesar 6,64%. 
Walaupun tingkat 
pertumbuhan ekonomi 
sudah cukup baik, tetapi 
belum mampu 
sepenuhnya menyerap 
tenaga kerja yang 
tersedia. Hal ini 
merupakan tantangan 
tersendiri bagi 
Pemerintah Kota Medan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 
(satu) persen hanya dapat meningkatkan atau menyerap tenaga kerja 
sebesar 0,007 persen. Sementara, peningkatan investasi sebesar satu 
persen akan dapat menyerap tenaga  kerja sebesar 0,314 persen. 

  
Tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah : 
(1) Perlu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dengan 

menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan ekonomi 
dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. 

(2) Perlu pengembangan usaha padat karya untuk menyerap angkatan 
kerja baru terutama pengembangan UMKMK. 

(3) Perlu adanya investasi baru yang bersifat padat karya. 
 

Gambar 2.2. 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan 
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2.2.4. PDRB Per Kapita 

PDRB perkapita mencerminkan tingkat produktivitas daerah dan dapat 
digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu 
daerah. Rata-rata PDRB perkapita selama tahun 2005-2009 adalah 
sebesar Rp. 27,42 juta berdasarkan harga berlaku dan sebesar                     
Rp. 14,07 juta berdasarkan harga konstan. PDRB perkapita Kota Medan 
atas dasar harga berlaku juga meningkat dari Rp 20,9 juta pada         
tahun 2005 menjadi Rp. 33,9 juta pada tahun 2009 atau meningkat 
sebesar 62,20 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara faktual 
terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat sebagai gambaran 
meningkatnya  taraf hidup masyarakat Kota Medan. 

Sementara, pertumbuhan PDRB perkapita Kota Medan atas dasar harga 
konstan lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi.                                      
Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk Kota Medan 
lebih tinggi dibandingkan proporsi Pertambahan PDRB perkapita Kota 
Medan atas dasar harga konstan (Tabel 2.7). 

Tabel 2.7.  
PDRB Perkapita Kota Medan Tahun 2005-2009 

PDRB 2005 2006 2007 2008 2009*)

PDRB Perkapita adh berlaku (Juta Rp.) 20.91 23.63 26.62 31.07 34.26

perubahan (%) 26.96 13.03 12.65 0 0

PDRB Perkapita adh konstan 2000 (juta Rp.) 12.35 13.17 14.09 14.93 15.76

perubahan (%) 5.11 6.7 6.96 0 0

*) angka sementara

sumber : BPS Kota Medan, 2010  
 

2.2.5. Inflasi 

Selama periode tahun 2005-2009, Pemerintah Kota Medan juga berupaya 
memelihara stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat melalui 
pengendalian inflasi. Hal ini diperlukan karena inflasi yang terlalu tinggi 
dan berfluktuasi akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, 
terutama menurunkan daya beli masyarakat yang kurang mampu dan 
mereka yang pendapatan terbatas. Inflasi yang berfluktuasi tinggi dapat 
juga menyulitkan perkiraan penghasil dan penanam modal dalam 
pergerakan harga. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang efektif agar 
angka inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang wajar guna 
terpeliharanya ekonomi makro daerah.  

Berdasarkan data Tabel 2.8, diketahui bahwa perkembangan inflasi               
di Kota Medan selama periode tahun 2005 - 2009 sebagaimana                
tahun-tahun sebelumnya juga dipengaruhi oleh berbagai  faktor, baik yang 
bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan 
Pemerintah Pusat. Inflasi Kota Medan tahun 2009 yaitu sebesar                  
2,68  persen, inflasi ini cenderung lebih rendah dari inflasi selama        
tahun 2008 sebesar 10,63 persen dan tahun – tahun sebelumnya.               
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Sedangkan menurut komoditi yang mempengaruhi inflasi tahun 2009 
cenderung didominasi oleh makanan jadi, sandang dan pendidikan. 

Tabel 2.8. 
Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi, Tahun 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009

1 Bahan Makanan 23.8 4.58 12.57 17.52 -0.22

2 Makanan Jadi, Minuman/Rokok dan tembakau 11.74 5.09 4.04 9.7 8.94

3 Perumahan, air, listrik, Gas dan Bahan bakar 17.11 10.5 3.27 7.44 4.53

4 Sandang 8.72 8.8 9.85 8.7 8.13

5 Kesehatan 4.88 8.22 0.04 8.83 1.88

6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3.52 8.02 12.23 9.15 7.83

7 Transportasi dan Komunikasi 62.21 1.21 1.86 8.42 -4.92

22.91 5.97 6.42 10.63 2.69

Sumber : BPS Kota Medan, 2010

Komoditi

Umum

 

Inflasi yang terjadi di Kota Medan  selama periode 2005 sampai 2009 
cenderung mengalami penurunan secara fluktuatif. Inflasi yang tinggi 
terjadi pada tahun 2005 sebesar 22.91 persen, hal ini diakibatkan 
terjadinya kenaikan harga BBM yang berimbas pada terjadinya kenaikan 
barang-barang yang lain. Inflasi pada tahun 2008 sebesar 10.63 persen, 
hal ini diakibatkan oleh terjadi krisis global di Amerika yang memiliki efek 
domino terhadap kenaikan harga-harga pada tahun 2008. Sedangkan 
pada tahun 2009 inflasi hanya 2.69 persen, hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi recovery terhadap perekonomian Kota Medan setelah terjadi krisis 
global tahun 2008. 

Gambar 2.3. 
Perbandingan Nilai Inflasi menurut Sektor Tahun 2008 dan 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflasi tertinggi pada tahun 2008 dilihat berdasarkan jenis komoditi adalah 
komoditi bahan makanan, yaitu sebesar 17,52 persen. Inflasi tertinggi 
pada tahun 2009 adalah makanan jadi dan bahan sandang, sedangkan 
bahan makan menurun menjadi 0,22 persen. 
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2.2.6. Ekspor dan Impor 

Perekonomian kota Medan sebagai perekonomian daerah yang semakin 
terbuka ditopang oleh kegiatan ekspor dan impor. Nilai ekspor Kota 
Medan dicatat berdasarkan nilai free on board (fob) yaitu nilai barang 
ekspor hingga berada di atas kapal pelabuhan dan siap  diekspor. Untuk 
nilai impor dicatat berdasarkan nilai cost insurance & freight (cif) yaitu nilai 
barang di atas kapal di pelabuhan bongkar. Nilai ekspor dan impor melalui 
wilayah Kota Medan tahun 2006-2009 ditunjukkan pada Tabel 2.9. 

 
Tabel 2.9.  

Nilai Ekspor dan Impor Melalui Wilayah Kota Medan  
Tahun 2006-2009 

2006 2007 2008 2009

1 Ekspor (nilai fob, Milyar USD) 5,52 7,08 9,26 6,46

2 Impor (nilai cif . Milyar USD) 1,47 2,11 3,7 2,72

3 Surplus Perdagangan (Milyar USD) 4,07 4,97 4,07 3,74

URAIAN

 

Sumber : BPS Kota Medan, 2009 

 

Pada Tabel 2.9 diketahui bahwa nilai ekspor Kota Medan melalui 
pelabuhan laut Belawan dan bandara Polonia selama empat tahun 
terakhir -- sejak 2006-2009 -- menunjukkan kondisi meningkat, dengan 
nilai ekspor US$ 4,52 milyar pada tahun 2006. Peningkatan terus terjadi 
pada tahun 2007 menjadi US$ 5,50 milyar, dan pada tahun 2008 
meningkat menjadi US$ 7,90 milyar. Tetapi sangat disayangkan terjadi 
penurunan pada tahun 2009  menjadi US$ 4,30 milyar.   

Kinerja ekspor ini diharapkan tidak hanya merupakan indikasi semakin 
bergairahnya perekonomian kota, juga akan dapat mendorong 
peningkatan produksi produk-produk lain yang berorientasi ekspor.  
Secara rata-rata untuk empat tahun, nilai ekspor adalah sebesar                
US$  5,56 milyar dan untuk nilai import sebanyak US$ 1,99 milyar 
sehingga surplus perdagangan adalah sebesar 3,59 milyar.                
Penurunan ekspor pada tahun 2009 menjadi  US$4,3 milyar diakibatkan 
adanya dampak krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 yang 
ditandai dengan adanya penurunan permintaan dari luar negeri atas 
barang-barang dan jasa yang dihasilkan. 

 
2.2.7. Pemerataan Pendapatan 

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur ketimpangan 
kemakmuran adalah Indeks Gini (Gini Ratio), sementara  untuk mengukur 
pemerataan pembangunan digunakan kriteria Bank Dunia, dan untuk 
mengukur ketimpangan regional didasarkan pada data Produk Domestik 
Regional Bruto per Kecamatan yang digunakan Indeks Williamson. 
Indikator yang digunakan menurut kriteria Bank Dunia memperhatikan 
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persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk 
berpendapatan rendah. 

Dari hasil penghitungan Susenas 2009 diperoleh hasil bahwa besarnya 
angka gini ratio Kota Medan tahun 2009 adalah sebesar 0,32. Angka ini 
mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran 
penduduk Kota Medan pada tahun 2009 tidak begitu tinggi bahkan 
dengan angka gini ratio yang kurang dari 0,4 itu memberi gambaran 
bahwa pendapatan penduduk Kota Medan cukup merata. Jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat pemerataan 
pendapatan penduduk Kota Medan keadaannya relatif sudah 
menunjukkan peningkatan pemerataan. Selama kurun waktu tahun    
2001-2009, gini ratio Kota Medan bergerak antara 0,22 – 0,36, sehingga 
secara keseluruhan selama periode tersebut, tingkat ketimpangan antar 
kelompok pendapatan berada pada kategori rendah (Gambar 2.4). 

 
Gambar 2.4 

Gini Ratio Kota Medan Tahun 2001-2009 

        

 

 

      
       
       
       
       
       
       

       

       
       
       
       Sumber : BPS Kota Medan, 2010 

       

 

      
       Cara lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat pembagian 

pendapatan di antara berbagai golongan penduduk adalah dengan 
menggunakan kriteria Bank Dunia yang berpatokan pada persentase 
pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin.        
Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan di Kota Medan 
selama tahun 2009 termasuk kategori rendah. Hal ini didasarkan pada 
kondisi bahwa 40 persen penduduk miskin di Kota Medan menerima 
sekitar  22 persen dari total pendapatan. Jika dibandingkan dengan    
tahun 2008 kondisinya dapat dikatakan sama, tetapi jika dibandingkan 
dengan tahun 2007 dapat dikatakan meningkat. Jika pada tahun 2006 dan 
2007, 40 persen penduduk miskin menerima 27 dan 18 persen total 
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pendapatan, maka pada tahun 2008 jumlah pendapatan yang diterima 
oleh 40 persen penduduk miskin menjadi 22 persen. 
 
Kondisi yang sama terjadi pada tingkat pendapatan menengah               
(40 persen penduduk berpendapatan sedang) menerima 40,23 persen 
dari total pendapatan penduduk Medan. Kondisi ini mengindikasikan 
bahwa penduduk Kota Medan pendapatannya mengelompok pada  tingkat 
pendapatan menengah.  
 
 

 
Gambar 2.5 

Nilai Kriteria Bank Dunia Kota Medan Tahun 2001-2009 

 

 

       
        

 

      

        

 

 

 

 

       
        
        
        
        
        
        

        
        Sumber : BPS Kota Medan, 2010 

       

 

      

        Ukuran lain yang digunakan dalam kajian kepentingan distribusi 
pendapatan adalah Indeks Williamson. Indeks Williamson ini      
merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kesenjangan 
ekonomi antar wilayah. Dasar perhitungan indeks ini menggunakan   
PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.  
Menurut hasil perhitungan, didapat Indeks Williamson Kota Medan 
sebagai  berikut :  

Tabel 2.10 
Indeks Williamson Kota Medan Tahun 2001-2009 

 

Tahun Indeks Williamson 

2001 0,97 

2002 0,95 

2003 0,95 

2004 0,99 

2005 0,98 
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Tahun Indeks Williamson 

2006 0,99 

2007 1,00 

2008 1,00 

2009 0,99 

Sumber : BPS Kota Medan, 2010. 

 

Berdasarkan tabel 2.10 terlihat bahwa angka Indeks Williamson lebih 
besar dari nol, hal ini menandakan bahwa terdapat kesenjangan ekonomi 
antar kecamatan di Kota Medan. Sepanjang tahun 2001-2003, angka 
Indeks Williamson mengalami penurunan yang memberikan indikasi 
bahwa gap kesenjangan antar kecamatan di Kota Medan cenderung 
makin mengecil artinya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 
mengarah ke arah semakin merata. Sedangkan mulai tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2009 polanya menunjukkan angka yang naik dan turun 
pada kisaran angka 0,99. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kota Medan dengan kata 
lain ketimpangan regional di Kota Medan tinggi.  

Walaupun secara umum tingkat pendapatan penduduk Kota Medan relatif 
sudah tinggi dan ketimpangan pendapatan masih rendah, hal ini 
menggambarkan bahwa masih banyak penduduk Kota Medan yang 
berpendapatan rendah. Keadaan ini menjadi perhatian tersendiri bagi 
pemerintah kota dengan terus berupaya meningkatkan pendapatan 
penduduk dengan berpegang pada azas pemerataan. Apabila 
ketimpangan pendapatan sudah dapat ditekan, dan seluruh penduduk 
menikmati hasil pembangunan, maka proses pembangunan kota semakin 
mudah dilaksanakan serta partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. 

 

2.3. Kesejahteraan Sosial Kota Medan  
2.3.1. Pendidikan 
Angka Melek Huruf 

Selama periode 2007- 2009, hasil pembangunan pendidikan yang 
diselenggarakan telah  meningkat. Peningkatan ini terlihat pada  rata-rata 
lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. 
Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 0,1 tahun, dan 
peningkatan angka melek huruf (AMH) sebesar 0,2 persen.              
Dengan  angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 sebesar           
10,7 tahun, Kota Medan berada di atas  rata-rata Provinsi Sumatera Utara 
(8,6 tahun). 
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Tabel 2.11 
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2009 

Kota Medan (jiwa) 

No 
Uraian 

 

2007 2008 2009 

1. Jumlah penduduk usia di atas 15 
tahun yang bisa membaca dan 
menulis 

1.500.528 1.532.231 1.542.880 

2. Jumlah penduduk usia 15 tahun 
keatas 

1.513.544 1.544.631 1.559.240 

3. Angka Melek Huruf (%) 99,14 99,19 99,17 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Medan 

Peningkatan penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota 
Medan dapat diamati pada angka melek huruf berdasarkan kelompok 
Kecamatan sebagai berikut : 

Tabel 2.12 
Angka Melek Huruf Kota Medan Tahun 2009 

No Kecamatan Angka Melek Huruf 

1. Medan Kota 100,00 

2. Medan Tuntungan 100,00 

3. Medan Amplas  100,00 

4. Medan Barat 100,00 

5. Medan Timur 100,00 

6. Medan Tembung 100,00 

7. Medan Area 99,7 

8. Medan Denai 99,8 

9. Medan Hevetia 99,9 

10. Medan Labuhan 99,9 

11. Medan Belawan 99,6 

12. Medan Perjuangan 98,1 

13. Medan Johor 98,0 

14. Medan Marelan 97,4 

15. Medan Deli 80.7 

16. Medan Polonia 80,4 

17. Medan Baru 88,0 

18. Medan Selayang 85,0 

   Sumber : Bappeda Kota Medan, 2009 
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Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa walaupun rata-rata lama 
sekolah Kota Medan telah lebih tinggi dibanding dengan propinsi,  
namun masih terlihat kecenderungan peningkatan yang relatif belum 
cukup memadai selama periode 2005-2008. 

    

Angka Partisipasi Sekolah  
Kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan selama periode                     
2006-2009 juga ditunjukkan oleh peningkatan angka partisipasi sekolah 
(APS)  pada setiap kelompok usia sekolah. Untuk kelompok usia 7-15 
tahun, pada tahun 2009 menunjukkan pencapaian APS relatif tinggi, yakni 
hanya sebesar 0,4 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak 
bersekolah, dan sebesar 4,3 persen pada kelompok usia  13-15 tahun. 
Sementara untuk kelompok usia 16-18 tahun masih sebanyak 17,6 persen 
yang tidak bersekolah. Kondisi APS yang relatif masih rendah terjadi untuk 
kelompok usia 19-24 tahun, dan hal ini sangat berkaitan erat dengan 
masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai sekolah di 
perguruan tinggi. 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui sampai tahun 2009,                         
18 Kecamatan dari 21 Kecamatan, 6 Kecamatan angka melek hurufnya 
telah mencapai 100%, namun ada 3 Kecamatan yang angka melek 
hurufnya masih antara 80-85% yaitu Kecamatan Medan Deli,            
Medan Polonia, dan Medan Selayang. 

 
Tabel 2.13. 

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek 
Huruf Kota Medan Tahun 2005 dan 2008 

Tahun 
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Melek Huruf (Persen) 

Kota Medan Sumatera Utara Kota Medan Sumatera Utara 

2005 10.6 8.5 99.1 97.0 

2008 10.7 8.6 99.3 97.1 

Sumber: BPS, 2009 
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Gambar 2.6 
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Medan 

 Tahun 2006-2009 

Angka Partisipasi Kasar 

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di         
Kota Medan, ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 
jenjang pendidikan SD/MI hingga mencapai 113,52 persen pada         
tahun 2009, sebesar 98,52 persen untuk jenjang SMP/MTs, dan  90,84 
persen untuk jenjang SMA/MA/SMK.  Sementara berdasarkan Angka 
Partisipasi Murni SD/MI telah mencapai 92.56 persen pada tahun 2009, 
sebesar 87,02 persen pada  jenjang SMP/MTs, dan 70,02 persen untuk 
jenjang SMA/SMK/MA. 

Tabel 2.14. 
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi 

Murni Kota Medan Tahun 2005-2009 

Tahun 
Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SD/MI SMP/MTs SMA/MA 

2005/2006 104.28 99.79 89.04 91.04 78.49 71.9 

2006/2007 111.51 94.53 81.09 91.04 73.83 62.83 

2007/2008 112.18 98.36 89.34 91.79 76.18 64.71 

2008/2009 112.85 98.49 89.59 92.54 77.53 65.51 

2009/2010 113.52 98.52 90.84 92.56 87.02 70.06 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan, 2009 

 

Putus sekolah, khususnya pada usia 16-18 tahun, lebih  disebabkan 
alasan–alasan ekonomi yang terkait dengan aspek kemiskinan. Beban itu 
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semakin berat dirasakan masyarakat apabila terjadi pemungutan biaya 
tambahan yang diadakan sekolah-sekolah. Jenis pungutan yang terjadi 
selama ini belum didasarkan kepada kondisi siswa, siswa yang kaya dan 
siswa miskin disamaratakan. Pungutan itu terjadi pada sekolah menengah 
yang dianggap favorit. 

Kondisi pendidikan pada kelompok anak usia dini (4-6 tahun) antara lain 
adalah masih terbatasnya penduduk yang dapat mengenyam pendidikan 
anak usia dini (PAUD), baik itu Taman Kanak-Kanak (TK), RA, ataupun 
penitipan anak. Sampai tahun 2009, jumlah anak atau siswa yang 
mengenyam jenjang pendidikan TK/RA/Penitipan Anak diperkirakan baru 
mencapai 87,16%. Oleh karena itu, dari 75.509 anak usia 4-6 tahun, 
diperkirakan baru sekitar 65.817 anak yang memiliki akses terhadap 
pendidikan pra-sekolah. 

Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan di Kota Medan, ternyata 
belum diikuti oleh pemerataan pencapaian hasil pendidikan pada tingkat 
kecamatan. Berdasarkan survei tahun 2009, Angka Melek Huruf               
100 persen baru dicapai oleh 6 kecamatan, sementara sisanya masih 
lebih rendah, bahkan Kecamatan Medan Polonia, Medan Baru, Medan 
Selayang masih memiliki Angka Melek Huruf  sekitar 80 s/d 88 persen. 

Hal itu berarti di wilayah kecamatan tersebut ada sekitar  12 s/d 20 persen 
penduduk 15 tahun ke atas yang masih buta huruf.  Untuk itu, selama 
tahun 2005 – 2009 Pemko Medan telah mendorong peningkatan akses 
masyarakat terhadap pendidikan terutama bagi penduduk golongan umur 
yang semakin tinggi.Peningkatan akses itu dilakukan  melalui kejar paket 
A, dan pendidikan luar sekolah. Sementara berdasarkan angka rata – rata 
lama sekolah pada tingkat kecamatan, pencapaian tertinggi diraih 
kecamatan Medan Baru sebesar 14,8 tahun, atau rata – rata telah 
menduduki bangku perguruan tinggi, sedangkan kecamatan Medan 
Belawan, merupakan kecamatan dengan angka rata-rata lama sekolah 
terendah yaitu sebesar  7,1 tahun, atau rerata baru menduduki jenjang 
pendidikan di tingkat SMP.  

Di samping akses dan pemerataan pendidikan, maka kinerja 
penyelenggaraan pendidikan juga terkait langsung dengan peningkatan 
mutu dan relevansi pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan menjadi 
sangat penting, sebab berhubungan secara langsung dengan pasar 
tenaga kerja yang tersedia, setelah siswa menyelesaikan pendidikannya. 

Upaya nyata peningkatan mutu dan relevansi pendidikan selama   3 (tiga) 
tahun terakhir juga cenderung menunjukkan peningkatan yang 
menggembirakan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel berikut : 
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Tabel 2.15. 
Capaian Mutu dan Relevansi Pendidikan Tahun 2009 

No IKK Satuan 
Capai 
Kinerja 

1. 

2. 

3. 

4. 

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 

% 

% 

% 

% 

99,77 

96,04 

97,59 

73,35 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan, 2009 

Dalam tahun Pelajaran 2008/2009 tingkat kelulusan pada jenjang SD/MI 
99.79%, SMP/MTs 98,19% dan SMA/SMK/MA 97.15%.                  
Persentase kelulusan ini relatif cukup tinggi, atau berada di atas          
rata-rata nasional. 

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tersebut tidak terlepas dari 
upaya – upaya dasar yang dilakukan seperti peningkatan mutu pendidik 
dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, 
kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan juga dilakukan melalui 
pengembangan contextual teaching and learning (CTL), Ujian Negara bagi 
setiap jenjang pendidikan, pengembangan minat dan kemampuan siswa 
seperti lomba, festival dan mengikuti olimpiade mata pelajaran, dan 
pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS). 

Guru merupakan salah satu bagian yang paling elementer dalam 
menentukan kinerja sekolah yang berbasis mutu, artinya kinerja kepala 
sekolah atau kinerja sekolah sangat ditentukan bagaimana tingkat 
kemampuan guru dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen kurikulum 
di sekolah. Pada tahun Pelajaran 2008/2009 jenjang  sekolah dasar,  guru 
yang layak mengajar baru 64.15% dan itu berarti masih terdapat guru 
yang tidak layak mengajar di SD/MI sebesar 35.85%, sedangkan pada 
jenjang SMP/MTs guru layak mengajar mencapai 70.98% dan SMA/MA 
81.36%. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan profesionalisme 
guru masih perlu terus dilakukan. Peningkatan kualifikasi dan kualitas guru 
berkaitan erat dengan kemampuannya dalam mengimplementasikan 
perangkat pembelajaran. Upaya peningkatan kualifikasi guru dilakukan 
melalui penugasan untuk mengikuti jenjang S1/Akta IV, sementara 
peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui sertifikasi guru dan 
pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, yang kesemuanya diarahkan 
tersedianya guru yang kompeten untuk melaksanakan pembelajaran yang 
unggul di berbagai jenjang pendidikan. 
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Rasio Ketersediaan Sekolah 

Jumlah sekolah dasar (SD/MI) meningkat dari  797 unit pada   tahun 2005  
menjadi 863 unit pada tahun 2009. Jumlah sekolah menengah pertama 
(SMP/MTs) meningkat dari  368 unit pada    tahun 2005  menjadi 422 unit 
pada tahun 2009. Jumlah sekolah menengah atas (SMA/MA) meningkat 
dari  255 unit pada   tahun 2005  menjadi 367 unit pada tahun 2009.  

 

Gambar 2.7. 
Perkembangan Sarana Pendidikan di Kota Medan 2005-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Medan 

 

Peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan juga ditentukan 
oleh ketersediaan fasilitas dan sarana pembelajaran. Dengan 
ketersediaan fasilitas dan sarana dimaksud, mutu peserta didik dapat 
ditingkatkan baik dalam aspek akademis maupun pada aspek 
keterampilan atau life skill. Penguatan pada aspek keterampilan 
dipandang perlu terutama bagi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan 
ke jenjang pendidikan tinggi.                               

 

Tabel 2.16. 
Jumlah Sekolah dan Siswa (TK, SD,SMP SMA dan SMK)  

Menurut Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah                 
Tahun 2006-2009 

Jenjang 
Pendidikan 

Tahun 2006/2007 Tahun 2007/2008 Tahun 2008/2009 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

TK 290 21.299 311 21.299 327 22.154 
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SD 803 265.419 810 263.634 834 266.210 

SMP 345 117.455 353 114.411 348 119.668 

SMA 197 80.739 203 79.963 206 75.513 

SMK 134 41.796 136 43.000 130 48.498 

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Medan, 2009 

 

Untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu itu 
diperlukan pula perbaikan gedung sekolah dan ruang kelas, baik pada 
jenjang Pendidikan dasar maupun menengah. Untuk menilai kelayakan 
ruang atau gedung dimaksud pada dirujuk pada standr pelayanan minimal 
(SPM) sarana prasarana sekolah. Kondisi bangunan sekolah dan ruang 
kelas masih ada yang mengalami rusak berat dan rusak ringan.  

Jumlah ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI dengan kondisi rusak 
berat sebanyak 393 RK, dan rusak ringan sebanyak 889 RK,                     
untuk jenjang SMP/MTs, sebanyak 165 RK dengan kondisi  rusak berat 
dan 1.296 RK dengan kondisi rusak ringan, dan untuk jenjang SMA/SMK  
sebanyak 96 RK dengn kondisi  rusak berat, dan 247 RK dengan kondisi 
rusak ringan (Tabel 2.17). 

Tabel 2.17. 
Jumlah Ruang Kelas (RK) Rusak Berat, Sedang dan Ringan 

Dalam Semua Jenjang Pendidikan 

No. 
Kondisi 

(RK) 

Jenjang Pendidikan 

Dasar Menengah 

SD MI SMP MTs SMA SMK MA 

1. Rusak Berat 393  165  32 64  

2. Rusak Sedang -  -  - -  

3. Rusak Ringan 889  1.296  127 120  

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Medan 

 

Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan pendidikan sampai 
tahun 2009, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan 
di Kota Medan dalam 5 tahun yang akan datang (2011-2015), adalah 
sebagai berikut: 

1. Masih belum meratanya ketersediaan sarana pendidikan sekolah 
dasar dan menengah di setiap kawasan 

2. Masih adanya kesenjangan untuk mengakses sarana pendidikan bagi        
masyarakat kurang mampu 

3. Masih terbatasnya jumlah sarana sekolah untuk jenjang pendidikan 
dasar dan menengah, serta relatif rendahnya kualitas bangunan 
sekolah/ruang kelas di setiap kawasan 
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4. Masih  rendahnya akses dan pemerataan pendidikan masyarakat 
khususnya semakin menonjol pada jenjang pendidikan tinggi  

5. Masih terbatasnya penduduk usia sekolah, khususnya usia 4-6 tahun 
yang dapat mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD). 

6. Masih relatif rendahnya akses dan pemerataan pendidikan masyarakat 
yang akan semakin menonjol pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga 
hal ini juga menunjukkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara 
kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk 
kurang mampu (miskin). Sampai tahun 2009, angka melanjutkan dari 
SMA/SMK/MA ke jenjang pendidikan tinggi diperkirakan baru 
mencapai 28,4% 

7. Belum optimalnya  peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.         
Hal ini diperlukan guna mendorong lulusan-lulusan, yang sepenuhnya 
memiliki kompetensi dan kecakapan, sehingga memudahkan siswa 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau siap 
bersaing di pasar kerja. Relatif masih rendahnya mutu dan relevansi 
pendidikan disebabkan beberapa faktor pokok, seperti : 

a. Ketersediaan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya 
memadai baik secara kuantitas maupun kualitas 

b. Fasilitas belajar belum tersedia sepenuhnya secara memadai 
c. Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah 

belum sepenuhnya memadai untuk membebaskan siswa dari 
biaya-biaya komplementer operasional sekolah  

d. Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan 
dunia industri yang belum sepenuhnya optimal 

8. Permasalahan manajemen pelayanan pendidikan yang terkait dengan 
kewenangan daerah adalah perlunya menyelenggarakan standar 
pelayanan minimal (SPM) secara konsisten, termasuk peningkatan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan 
merevitalisasi peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah. 
Untuk itu, perlu peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan 
pendidikan melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan 
partisipasi, di samping mendorong peran serta masyarakat khususnya 
dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk        
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.  

 

2.3.2. Kesehatan Masyarakat 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Medan selama periode 
2006-2009 ditunjukkan oleh penurunan angka kematian bayi (AKB) dan  
peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AKB tahun 2009 sebesar                     
9,8 per 1000 kelahiran hidup, atau berkurang  sebesar 5,3 per 1000 
kelahiran hidup dibanding dengan tahun 2006. Berdasarkan AHH sebesar        
71,5 tahun pada tahun 2009, terjadi peningkatan sebesar 0,8 tahun  di 
banding dengan tahun 2006. Di samping itu, rata-rata angka lahir hidup 
pada tahun 2009 juga semakin membaik yaitu semakin turun menjadi  
1,31 jiwa dari angka sebelumnya tahun 2006 sebesar 1,39 jiwa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa pada  tahun 2009 rata-rata jumlah anak yang 
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dilahirkan hidup oleh seorang ibu lebih kecil dibandingkan jumlah         
rata-rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2006.  

Tabel 2.18. 
Indikator Kesehatan Masyarakat Kota Medan Tahun 2006-2009 

Sedangkan angka anak masih hidup juga menunjukkan perbaikan yaitu 
dari 1,33 jiwa pada tahun 2006 menjadi 1,29 jiwa pada tahun 2009. 
Secara terperinci angka harapan hidup tertinggi di tingkat kecamatan 
masih menunjukkan adanya ketimpangan, hal ini dapat diindikasikan dari 
Angka Harapan Hidup tertinggi di Kecamatan Medan Amplas sebesar 
80,5 tahun, sementara terendah di Kecamatan Medan Belawan           
sebesar 64,9 tahun. 

 
Gambar 2.8. 

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Kesakitan Umum           
Kota MedanTahun 2006-2009. (dalam persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, 2010 

Gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kota Medan lainnya yang 
berkaitan dengan pola hidup sehat dan bersih (PHBS), di antaranya masih 
relatif rendahya pemberian air susu eksklusif. Pada tahun 2009 masih 
dijumpai sebanyak 32,45% bayi yang tidak memperoleh ASI eksklusif. 
Relatif tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita yang 
ditunjukkan oleh perilaku yang salah dalam pola pemberian makanan 
pada bayi dan balita. Pada tahun 2009 terdapat  sebanyak  0,52% (911) 
balita dengan gizi buruk, 3,21% (5.676) balita dengan gizi kurang. Hal 
lainnya yang menunjukkan rendahnya PHBS ini adalah adanya 

Jenis Indikator 
tahun 

2006 2007 2008 2009 

Angka Harapan Hidup (tahun) 70.70 71.10 71.20 71.50 

Angka Kematian Bayi, IMR (%) 15.10 13.80 10.50 9.80 

Rata-rata Anak Lahir Hidup (jiwa) 1.39 1.34 1.33 1.31 

Rata-rata Anak Masih Hidup (jiwa) 1.33 1.29 1.29 1.29 

Angka Kesakitan Umum (%) 20.43 20.13 20.15 18.00 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan, 2009 
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kecenderungan meningkatnya penderita HIV/AIDS, yang menggambarkan 
adanya perilaku seksual yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA. 
Hingga tahun 2009 diperkirakan terdapat pengguna NAPZA sebanyak 
20.000 orang, dan penderita HIV/AIDS yang mencapai 493 orang.  

Membaiknya taraf kesehatan masyarakat selama tahun  2006 – 2009, 
tidak terlepas dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
masyarakat, baik pelayanan dasar maupun rujukan. Pelayanan kesehatan 
tersebut didukung oleh ketersediaan 39 puskesmas dan 41 puskesmas 
pembantu (3-4 puskesmas per kecamatan). Puskesmas/puskesmas 
pembantu masih menjadi pusat pelayanan kesehatan dasar bagi 
masyarakat yang ditandai dengan angka kunjungan sebesar                
1.096.023 jiwa tahun 2009. Sebanyak 39 puskesmas yang ada,                        
13 di antaranya telah ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat 
inap, dengan dukungan tenaga dokter spesialis secara berkala.  
Sedangkan jumlah posyandu sebanyak 1.405 unit, dan secara 
keseluruhan merupakan posyandu aktif, dengan fungsi-fungsi utama 
seperti imunisasi, pencegahan/penanggulangan balita gizi buruk, 
pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB, sekaligus sarana berbagai 
penyuluhan kesehatan masyarakat. 

Pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan, Kota Medan memiliki Rumah 
Sakit tipe B, yaitu RS. DR. Pirngadi Medan. Fungsi utama yang tetap 
diselenggarakan oleh rumah sakit adalah pelayanan sosial kesehatan bagi 
masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu, bahkan dengan 
pelayanan tanpa bayar. 

 
Tabel.2.19. 

Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan Kota Medan Tahun 2009 
No 

Sarana dan SDM Kesehatan Jumlah 

1. Rumah Sakit Umum 47 

2. Rumah Sakit Jiwa 5 

3. Rumah Sakit Ibu dan Anak 8 

4. Rumah Sakit Khusus 3 

5. Puskesmas Non Rawat Inap 26 

6. Puskesmas Rawat Inap 13 

7. Puskesmas Pembantu 41 

8. Praktek Dokter Umum 781 

9. Praktek Dokter Spesialis 379 

10. Praktek Dokter Bersama  8 

11. Praktek Dokter Gigi 266 

12. Laboratorium Kesehatan 11 

13. Kelurahan Siaga 151 

14. Puskesmas Keliling 27 
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No 
Sarana dan SDM Kesehatan Jumlah 

15 Dokter Umum 179 

16. Dokter Gigi 116 

17. Bidan 306 

18. Perawat 500 

19. Apoteker  3 

20. Asisten Apoteker 111 

21. Tenaga Gizi 42 

22. Tenaga Kesehatan Masyarakat 55 

23. Tenaga Sanitasi 41 

24. Analisis  55 

25. Magister 28 

26. Lain-lain 113 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan, 2010. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana/prasarana dan tenaga kesehatan 
di Kota Medan jumlahnya sudah cukup memadai, namun yang menjadi 
permasalahan adalah kualitas dan penyebaran sarana dan tenaga 
kesehatan tersebut. Pada beberapa tempat terdapat sarana dan tenaga 
kesehatan yang berlebih, tetapi di tempat lain mengalami kekurangan. 
Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya kualitas sarana 
dan tenaga kesehatan yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas sarana 
dan tenaga kesehatan tersebut dibutuhkan komitmen secara terkoordinasi 
dan berkelanjutan serta didukung oleh masyarakat, dunia usaha dan 
dunia pendidikan. 

Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan kesehatan  sampai 
tahun 2009, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan kesehatan 
dalam 5 tahun yang akan datang (2011-2015) di Kota Medan, disajikan 
sebagai berikut : 
1. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat untuk untuk hidup 

bersih dan  sehat   
2. Masih relatif rendahnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan 
3. Masih relatif rendahnya kualitas tenaga kesehatan  
4. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan rujukan dan belum 

sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, khususnya  
masyarakat miskin.  

5. Di samping itu, kualitas pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit 
masih relatif rendah, terutama yang berhubungan dengan pelayanan 
administrasi dan pelayanan medis.  

6. Rendahnya upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan ditandai juga dengan  relatif masih rendahnya akses dan 
pelayanan kesehatan terhadap kualitas kesehatan dan gizi  ibu hamil 
dan balita,  terutama dari keluarga miskin 
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2.3.3. Seni Budaya dan Olah Raga 

Selama periode 2007-2009 perkembangan seni budaya dan olah raga di  
Kota Medan dapat disajikan pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 2.20 

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2007-2009 
Kota Medan 

 

No Indikator 2007 2008 2009 

1. Jumlah grup kesenian  19 21 27 

2. Jumlah gedung kesenian  4 4 4 

3. Jumlah klub olahraga  35 40 43 

4. Jumlah gedung olahraga  20 23 30 

Sumber : LPPD AMJ Kota Medan, 2010 

 

Sampai dengan tahun 2009 pembinaan seni, budaya dan olahraga di                          
Kota Medan terus mengalami perkembangan. Pada tabel di atas, terlihat 
jumlah grup kesenian selama tiga tahun terakhir  mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan, meskipun jumlah gedung kesenian di Kota Medan 
tidak bertambah. Perkembangan budaya Kota Medan juga dapat dilihat 
dari banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya, yang 
penyelenggaraannya selama tahun 2007 sebanyak 17 kali, tahun 2008 
juga diselenggarakan 17 kali dan  tahun 2009 hanya 6 kali atau turun 65% 
dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah sarana penyelenggaraan seni 
dan budaya pada  tahun 2005-2007  sebanyak 19 buah, dan mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan pada  tahun 2008-2009 menjadi              
36 buah atau   naik 89,47%.  

Sementara itu pembangunan di bidang olahraga juga terus 
dikembangkan. Pada tabel di atas terlihat jumlah klub olahraga dan 
gedung olahraga terus   bertambah selama 3 (tiga) tahun terakhir.  
Selama kurun waktu 2005-2009 pencapaian kinerja di bidang olahraga di 
Kota Medan difokuskan pada peningkatan prestasi olahraga dan 
pemasyarakatan olahraga. 

 

2.4. Aspek Pelayanan Umum 
Salah satu aspek pokok dalam kinerja otonomi daerah adalah aspek 
pelayanan umum, baik yang bersifat administrasi perijinan, prasarana dan 
sarana serta utilitas kota. 
 
2.4.1. Layanan Urusan Wajib  

Urusan Pekerjaan Umum 

Pembangunan prasarana dan sarana merupakan bagian integral dari 
pembangunan kota dan merupakan roda penggerak pertumbuhan 
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ekonomi. Penyediaannya juga merupakan salah satu faktor terpenting 
untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.  

Prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diprioritaskan adalah 
infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, taman-taman kota                   
(ruang terbuka hijau), pendidikan, kesehatan dan perumahan 
permukiman.  Implementasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan 
kota ini relatif berjalan baik dengan fokus pada peningkatan berbagai 
kualitas infrastruktur kota, walaupun demikian belum sepenuhnya dapat 
diselesaikan secara memadai.  

Jaringan transportasi darat terdiri dari jalan dan kereta api.                        
Panjang jaringan jalan di Kota Medan pada tahun 2009 adalah              
3,078.94 km, yang terdiri dari jalan negara sepanjang 56,86 km, jalan 
propinsi sepanjang 70,70 km dan jalan kota sepanjang 2.951,38 km.           
Di samping itu, Kota Medan juga memiliki jalan tol Balmera yang 
menghubungkan Belawan-Medan-Tanjung Morawa.   

Kondisi jalan berdasarkan kelasnya (Tabel 2.23) pada tahun 2009, 
panjang jalan Kota Medan yang termasuk dalam katagori kelas I adalah 
sepanjang 127,56 km (4,14%), katagori kelas II sepanjang 96,03 km 
(3,12%). Sementara untuk katagori kelas III, IIIA, IV dan kelas tidak 
diperinci secara berturut-turut adalah sepanjang  566,47 km (18,40%), 
762.58 km (24.77%), 1,010.66 km (32.82%) dan 515.64 km (16.75%).    

Tabel 2.21. 
Prasarana Jalan Kota Medan Berdasar Kelas Jalan dan 

Penanggungjawab Tahun 2005 – 2009 

Kelas Jalan\Status Negara Propinsi Kota Jumlah Rasio 

2004 56,86 70,70 2.951,38 3,078.94  

2005 56,86 70,70 2.951,38 3,078.94  

2006 56,86 70,70 2.951,38 3,078.94  

2007 56,86 70,70 2.951,38 3,078.94  

2008 56,86 70,70 2.951,38 3,078.35  

2009 56,86 70,70 2.951,38   

Kelas I 56.86 70.70 - 127.56 4.14 

Kelas II - - 96.03   96.03 3.12 

Kelas III - - 566.47 566.47 18.40 

Kelas IIIA - - 762.58 762.58 24.77 

Kelas IV - - 1,010.66 1,010.66 32.82 

Tidak diperinci - - 515.64 515.64 16.75 

 56.86 70.70 2,951.38 3,078.94  

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan (2010) 
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Ketersediaan prasarana jalan menurut kelasnya menunjukkan perlunya 
pengaturan penggunaan jalan agar lalu lintas dapat diperlancar dengan 
memperhatikan jenis angkutan dan daya dukung untuk menerima muatan 
sumbu terbesar dan dimensi kendaraan bermotor.  Banyaknya kategori 
jalan kelas III menunjukkan bahwa secara umum jalan-jalan di Kota 
Medan hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak 
melebihi 1.200 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm ukuran 
paling tinggi 3.500 mm dan muatan sumbu terberat 8 ton. 

 

Perkembangan panjang jalan menurut kondisi jalannya (Tabel 2.23), pada 
tahun 2009 sepanjang 2.212,87 km (71,87%) dalam keadaan baik, 
sepanjang 389,80 km (12,66%) dalam kondisi sedang, sepanjang               
113,08 km (3,61 %) dalam kondisi rusak, sepanjang 1,30 km (0,04%) 
dalam kondisi rusak berat dan sepanjang 353,47 km (11,19%) tidak 
diperinci. Sementara panjang jalan berdasarkan jenis permukaan       
(Tabel 2.23), pada tahun 2009 panjang jalan Kota Medan dengan kategori 
jalan beraspal adalah sepanjang 2.676,45 km (86,92%), kategori jalan               
tanah sepanjang 8,95 km (0.29%) dan tidak diperinci sepanjang             
393,54 km (12,78%).  

 
Tabel 2.22. 

Prasarana Jalan Kota Medan Berdasar Kondisi Tahun 2005 – 2009 

Kondisi 
Jalan\Status 

Negara Propinsi Kota Jumlah Rasio 

2005 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2006 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2007 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2008 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2009 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

Baik 56,86 70,70 2.085,31 2.212,87 71,87 

Sedang - - 397,50 389,80 12,66 

Rusak - - 113,80 113,80 3,61 

Rusak berat - - 1,30 1,30 0,04 

Tidak diperinci - - 353,47 353,47 11,48 

 56.86 70.70 2,951.38 3,078.94  

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan (2009) 
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Tabel 2.23. 
Prasarana Jalan Kota Medan Berdasar Jenis Permukaan 

Tahun 2005 – 2009 

 

Jenis 
Permukaan\Status 

Negara Propinsi Kota Jumlah Rasio 

2005 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2006 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2007 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2008 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

2009 56,86 70,70 2.951,38 3.078,94  

Aspal 56.86 70.70 2,676,45 3.078,94 86.92 

Tanah - - 8.95 8.95 0.29 

Tidak diperinci - - 393.54 393.54 12.78 

 56.86 70.70 2,951.38 3,078.94  

Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan (2009) 

 

Sementara untuk perkembangan volume panjang jalan (m2) yang diaspal 
dari tahun 2005-2009 meningkat rata-rata sebesar 72,14 persen per tahun 
atau sebesar 174.530 m2 per tahun. Akan tetapi jika dilihat pada 
penambahan panjang jalan di Kota Medan, maka sepanjang   tahun 2004 
sampai tahun 2009 tidak ada penambahan panjang jalan. Tentunya hal ini 
sangat riskan, mengingat pertumbuhan angkutan pribadi terutama sepeda 
motor relatif tinggi. 

Gambar 2.9. 
Perkembangan Volume Panjang Jalan yang Diaspal  

di Kota Medan Tahun 2005-2009 (dalam M2) 
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Jaringan jalan kereta api di Kota Medan pada dasarnya mempunyai pola 
mengikuti jalur jalan arteri yaitu menghubungkan kota-kota pusat kegiatan 
ekonomi dari Kota Medan ke kota lainnya di sekitar Kota Medan seperti 
Binjai, Rantau Prapat, Siantar dan Tanjung Balai. 

 

Urusan Perhubungan 

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan 
menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud 
simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003). Keberadaan terminal  
merupakan salah satu prasarana utama dalam pelayanan angkutan 
umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja  
pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Sampai dengan Tahun 
2009, Kota Medan mempunyai 5 (lima) buah terminal angkutan umum 
seperti yang dipaparkan pada Tabel 2.24 dan Tabel 2.25. 

 

Tabel 2.24. 
Terminal Angkutan Umum Kota Medan 

No Nama Terminal Tipe Luas (m
2
) 

Kapasitas (unit) 

Bus (AKDP+AKAP) MPU 

1 Amplas A 40.961 129 550 

2 Pinang Baris A 19.940 60 120 

3 Sambu C 2.600 - 200 

4 Veteran C 3.500 20 60 

5 Belawan C 1.080 24 30 

Sumber : Dinas Perhubungan, UPT Terminal dan Pengamatan Lapangan 

 

Tabel 2.25. 
Kelas Pelayanan Terminal Angkutan Umum Kota Medan 

No Terminal Keterangan 

1 Amplas Melayani angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 
angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dari wilayah 
Timur/Selatan ke Kota Medan, angkutan kota dan angkutan 
pedesaan 

2 Pinang Baris Melayani angkutan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam 
Propinsi (AKDP) dari wilayah Barat/Selatan ke Kota Medan 
angkutan kota dan angkutan pedesaan 

3 Sambu Melayani kendaraan umum (mobil penumpang) dalam Kota 
Medan menuju inti kota 

4 Veteran Melayani kendaraan umum (mobil bus) dalam Kota Medan 
yang menuju inti kota 
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No Terminal Keterangan 

5 Belawan Melayani kendaraan umum (mobil penumpang/bus) dalam 
Kota Medan yang menuju inti kota (Belawan - Medan) 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan 

 

Penyediaan transportasi moda laut menjadi bagian penting dalam akses 
transportasi menuju dan dari Kota Medan. Angkutan moda laut khususnya 
barang mengandalkan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama 
Kota Medan. Selain angkutan barang, pelabuhan Belawan juga menjadi 
titik utama angkutan penumpang dengan moda laut ke dan dari                    
Kota Medan.  

Untuk mendukung Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama di 
Indonesia Bagian Barat, akses menuju pelabuhan menjadi faktor penting 
dalam pengembangan pelabuhan. 

Tabel 2.26. 

Kapasitas Pelabuhan Belawan 

Dermaga 6 unit 

Ukuran kapal maximum 240 dwt 

Tempat sandar (Beton) - Belawan Lama 688,71 M 
- Ujung Baru 1.555,75 M 
- Ferry 115,00 M 
- Citra 635,00 M 
- IKD 150.00 M 

Gudang 23 unit 

Lapangan Penumpukkan 21 unit dengan perincian : 

- Belawan Lama 7 unit luas 11,480.12 M2  

- Ujung Baru 9 unit luas 19,199.30 M2  

- Citra 7 unit luas 25,175.84 M2  

- IKD 1 unit luas 9,390 M2  

- CY 5 unit 64,940 M2 

Terminal Penumpang 2 unit dengan perincian : 

- Luar Negeri tipe A luas 539.00 M2 Kapasitas         
720 orang  

- Dalam Negeri type A luas 2,297.75 M2 Kapasitas 
2.230 orang 

Sumber : http://belawan.inaport1.co.id 

 

Akses angkutan darat ke pelabuhan semakin baik dengan dibukanya jalan 
tol Belmera. Jalan tol ini menghubungkan Tanjung Morawa di Timur          
Kota Medan sampai Ke Pelabuhan Belawan. Selain jalan tol juga tersedia 

http://belawan.inaport1.co.id/
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jalan kereta api barang sampai ke pelabuhan. Data kapasitas dan fasilitas 
serta data operasional pelabuhan Belawan dapat dilihat pada Tabel 2.28 
dan grafik berikut. 

 
Tabel 2.27. 

Jumlah Penumpang Naik/Turun di Pelabuhan Belawan 
Tahun 2004 – 2009 

Tahun 
Naik Turun 

Domestik Mancanegara Domestik Mancanegara 

2004 83.763 71.218 76.817 69.467 

2005 86.025 54.208 75.586 46.329 

2006 72.757 29.721 72.123 28.368 

2007 60.068 31.894 67.343 29.298 

2008 75.562 26.216 80.309 26.265 

2009* 60.916 20.426 67.292 24.978 

Sumber: PT. Pelindo I (Persero) (2010) 

* Data s/d Nopember 

 

Tabel 2.28. 
Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan Tahun 2005 - 2009 (Ton) 

Tahun 
Bongkar Muat 

Impor Antar Pulau Ekspor Antar Pulau 

2005 2,152,679 7,250,491 4,250,577 840,095 

2006 2,191,452 6,680,041 4,505,600 1,191,452 

2007 2.348.842 6.526.424 3.814.954 750.807 

2008 2.602.766 7.183.537 4.418.290 768.761 

2009* 2.556.528 6.015.462 4.602.002 756.875 

Sumber: Sumber: PT. Pelindo I (Persero) (2010) 

* Data s/d Nopember 
Tabel 2.29. 

Jumlah Kunjungan Kapal Nasional dan Asing 
Melalui Pelabuhan Belawan 2005 – 2009 

Tahun 
Asing Muat 

Call Grt (000 Ton) Call Grt (000 Ton) 

2005 1.562 6.911.066 3.010 9.547.072 

2006 1.306 5.784.714 2.707 9.878.499 

2007 1.318 4.097.299 2.689 10.919.152 
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2008 1.734 6.959.091 2.511 7.115.965 

2009* 1.544 9.058.397 2.202 883.912 

Sumber: Sumber: PT. Pelindo I (Persero) (2010) 

* Data s/d Nopember 

 

Transportasi Udara 

Bandar udara Polonia di Medan merupakan bandar udara terbesar di 
Sumatera yang melayani penerbangan domestik dan internasional. 
Sebagai salah satu pintu gerbang internasional, Polonia memiliki peranan 
penting dan menjadi pendukung kegiatan di berbagai sektor 
pembangunan Sumatera Utara terutama pariwisata, perdagangan baik 
domestik maupun internasional. 

Dari semua moda angkutan di Kota Medan, angkutan moda udara 
mendapat perhatian paling serius. Hal ini disebabkan letak Bandara 
Polonia di tengah Kota Medan yang tidak layak lagi dioperasikan dari segi 
lingkungan. Selain itu, Bandara Polonia juga berhadapan langsung 
dengan Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi alam ini sering menyulitkan 
pesawat-pesawat yang menuju dan dari  Bandara Polonia. 

Jika dilihat dari sisi frekuensi lalu lintas moda, angkutan udara memiliki 
perkembangan yang cenderung meningkat, frekwensi penerbangan 
internasional selama tahun 2002-2009 rata-rata meningkat sebesar 7,67%  
per tahun untuk kedatangan dan 7,72% per tahun untuk keberangkatan.  
Sementara untuk penerbangan domestik dalam 3 tahun terakhir 
menunjukkan kecenderungan menurun. Dilihat dari jumlah penumpang 
domestik, ada perbedaan antara jumlah penumpang yang berangkat dan 
penumpang yang datang, yaitu penumpang yang datang jauh lebih 
banyak dari penumpang yang berangkat. Pada tahun 2007 terjadi 
peningkatan jumlah penumpang domestik (berangkat) yang cukup 
signifikan yaitu dari 127.974 jiwa menjadi 2.057.354 jiwa. Hal ini diikuti 
oleh tumbuhnya muatan angkutan barang yang menggunakan moda 
angkutan udara 

Tabel 2.30. 
Jumlah Penumpang Internasional dan Domestik 

melalui Pelabuhan Udara Polonia 2002 – 2009 

Tahun 
Internasional Domestik 

Datang Berangkat Datang Berangkat 

2002 296.186 291.176 740.385 22.611 

2003 287.696 294.657 1.056.888 31.186 

2004 362.403 365.872 1.431.296 35.931 

2005 395.264 419.333 1.600.023 590.287 

2006 431.554 435.532 1.749.041 127.974 
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Tabel 2.31. 
Jumlah Barang Internasional dan Domestik 

melalui Pelabuhan Udara Polonia 

Tahun 
Internasional Domestik 

Bongkar Muat Bongkar Muat 

2002 1.855.715 3.355.219 11.517.227 6.603.411 

2003 1.317.133 2.634.590 13.534.355 6.011.910 

2004 1.663.080 2.495.618 15.365.510 7.680.485 

2005 1.410.826 2.125.140 19.453.114 9.616.641 

2006 1.240.843 2.484.882 17.842.550 10.523.077 

2007 1.288.753 2.174.361 18.889.187 10.808.229 

2008 1.415.684 3.352.832 22.618.814 11.384.767 

2009 1.366.621 2.305.837 19.891.662 11.273.073 

Sumber: Kantor Administrator Bandara Polonia (2010) 

Penyediaan angkutan darat menjadi sangat penting sebab berhubungan 
secara langsung dengan akses transportasi. Di Kota Medan, diketahui 
bahwa jumlah angkutan darat dibanding dengan jumlah penumpang  
hanya dapat mencapai 4,3% (Dinas Perhubungan  Kota Medan  2009) 

Pada tahun 2009, sarana  transportasi  jalan  raya  di Kota Medan 
berjumlah  2.708.511 kendaraan. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009 
menunjukkan  kenaikan  sebesar 23,82 % per tahun.  Pertumbuhan yang 
sangat signifikan terlihat pada sepeda motor dengan rata-rata 
pertumbuhan 31, 23 % per tahun. 

Tabel 2.32. 
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2006-2009 

 

Tahun Mobil 
Penumpang 

Mobil 
Gerobak 

Bus 
Sepeda 
Motor 

Jumlah 

2006 175,198 116,184 12,619 985,745 1,289,746 

 (6.62%) (3.73%) (1.71%) (11.58%) (10%) 

2007 189,157 120,328 12,751 1,103,707 1,425,943 

 (7.96%) (3.56%) (1.04%)   (11.96%) (11%) 

2007 444.905 451.449 1.905.364 2.057.534 

2008 472.952 460.977 1.776.224 1.954.697 

2009 471.354 461.649 1.767.128 2.073.018 

Sumber: Kantor Administrator Bandara Polonia (2010) 
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2008 209.527 140.986 22.130 2.104.026 2.476.669 

 (11.80%) (17.20%) (73.60%) (90.60%) (73.70%) 

2009 222.891 144.865 22.123 2.318.632 2.708.511 

 (6.40%) (2.80%) (-7%) (10.20%) (9.40%) 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan (2010) 

 

Pada Tabel 2.36 dapat dilihat data statistik kendaraan tidak bermotor yang 
menunjukkan bahwa penggunaan becak sebagai sarana angkutan cukup 
signifikan walaupun jumlahnya cenderung menurun. Sementara itu, 
pertumbuhan pemilikan sepeda memiliki kecenderungan meningkat. 

 
Tabel 2.33. 

Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor Tahun 2005-2009 

 

Sementara pada Tabel 2.37 disajikan jumlah kendaraan angkutan 
penumpang umum tidak dalam trayek. Dari data tersebut dapat dilihat 
dominasi becak bermotor sebagai alternatif angkutan umum tidak dalam 
trayek. Pada tahun 2005 jumlah becak bermotor mencapai 90.58%, pada 
tahun 2006 turun menjadi 82.82% dan pada tahun 2007 sebesar 83.05%, 
pada tahun 2008 sebesar 84,95 % serta pada tahun 2009 adalah         
sebesar 85,00 %.  

Data tersebut juga memperlihatkan kecenderungan menurunnya jumlah 
taksi dengan argometer, sementara untuk taksi tanpa argo meter memiliki 
kecenderungan yang meningkat. Keadaan ini sangat kontradiktif dengan 
tujuan Kota Medan sebagai kota jasa dan industri. 

Tabel 2.34 
Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2005-2009 

No Jenis kendaraan 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Taksi dengan argometer  3.624 2.425 2.125 2.125 2.125 

2 Kendaraan roda 3 529 482 654   

No. 
Jenis 

kendaraan 
2005 2006 2007 2008 2009 

1 Sepeda 29.466 30.423 31.521 31.861 32.021 

2 Becak 24.888 25.426 23.211 22.011 20.811 

3 Andong/dokar  - - - - - 

4 lain-lain 8.091 8.983 9.054 9.054 9.054 

Jumlah 59.021 64.832 63.786 62.926 61.886 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan: (2010)   
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Lain-lain      

a. Taksi tanpa argo 2.004 2.425 2.631 2.631 2.631 

b. becak bermotor 24.359 25.700 26.500 26.850 26.960 

Jumlah 26.892 31.032 31.910 31.606 31.716 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan ( 2010)  

Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan  urusan perhubungan 
sampai Tahun 2009, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan 
urusan perhubungan di Kota Medan dalam pembangunan 5 tahun yang 
akan datang sebagai berikut: 

1. Adanya pembangunan pusat kegiatan tanpa penetapan kebutuhan 
transportasi, pembangunan pusat kegiatan pasti berdampak terhadap 
kegiatan transportasi. Karena setiap pengembangan pusat kegiatan 
mempunyai kebangkitan dan tarikan transportasi.  

2. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor khususnya 
kendaraan pribadi dan roda dua, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 
2009 sebesar 23,62% pertahun. Dari total jumlah kendaraan, 
komposisi terbesar ditempati sepeda motor yang mencapai 85,65 %.  

3. Sistem trayek dan angkutan umum yang tidak hirarkhis, sarana 
angkutan umum yang didominasi oleh mopil penumpang umum diikuti 
oleh sistem trayek yang tidak hirarkhis. Trayek antar kawasan utama, 
antara kawasan utama dan kawasan pendukung, antara kawasan 
pendukung dan kawasan pemukiman secara umum dilayani oleh 
sarana angkutan mobil pengangkutan umum dengan kapasitas 
penumpang 8 sampai dengan 12 orang. Hal inilah sebagai  salah satu 
aspek penyumbang kemacetan arus lalu lintas. 

4. Tingginya tingkat gangguan samping pada ruas dan persimpangan 
jalan, karena adanya kegiatan yang menggunakannya hingga 
mengurangi fungsi jalan. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pada 
ruas dan persimpangan jalan tidak dapat dicegah. Berbagai kegiatan 
yang mengganggu aktifitas lalu lintas itu adalah  kegiatan parkir, 
pangkalan angkutan umum (terminal liar), kegiatan bongkar muat,  dan 
pasar tumpah dan kegiatan pasar tradisional.  

5. Terbatasnya pemeliharaan terhadap beberapa prasarana transportasi, 
menurunnya kualitas prasarana transportasi seperti gedung terminal 
dan pelatarannya menyebabkan rendahnya pelayanan terminal.  

6. Penegakan hukum dan pengawasan Kendaraan Bermotor 
penggunaan badan  daerah milik Jalan. 

 

Urusan Perumahan dan Permukiman 

Berbagai keberhasilan pencapaian pengembangan prasarana dan sarana 
perumahan dan permukiman selama tahun 2005-2009 antara lain : 
pembangunan jalan lingkungan sebanyak 1.269 lokasi, pembangunan 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

II - 42 

 

MCK sebanyak 6 unit, pembangunan rumah susun sederhana sebanyak  
1 paket, peremajaan pasar sebanyak 1 paket, pemeliharaan gedung-
gedung kantor pemerintah sebanyak 1 paket, pembangunan sumur bor 
sebanyak 7 unit, perbaikan ALADIN sebanyak 225 unit rumah. 

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perumahan dan 
permukiman tersebut telah berdampak pada peningkatan persentase 
rumah tangga bersanitasi menjadi 46,02 persen, penurunan persentase 
kawasan kumuh menjadi 2,36 persen, peningkatan persentase rumah 
tangga yang menggunakan air bersih menjadi 79 persen, rasio rumah 
layak huni menjadi 80 persen pada tahun 2009. 

Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan perumahan dan 
permukiman sampai tahun 2009, berbagai permasalahan pokok 
penyelenggaraan bidang perumahan dan permukiman untuk 5 tahun yang 
akan datang (2011-2015) di Kota Medan, adalah sebagai berikut: 

1. Masalah penyediaan perumahan dan penataan                     
lingkungan pemukiman. 

2. Masih rendahnya penyediaan rumah yang layak huni terutama bagi 
masyarakat miskin dan buruh yang berpenghasilan rendah.  

3. Masih terdapatnya kawasan permukiman yang belum tertata secara 
baik, permasalahan ini antara lain belum maksimalnya upaya 
revitalisasi bangunan/lingkungan bersejarah dan masih rendahnya 
kawasan permukiman, baik yang ilegal maupun yang legal. 

4. Kurangnya perawatan bangunan milik pemerintah yang sebagian 
kondisi bangunannya rusak berat dan rusak ringan. Ini disebabkan 
kurangnya perawatan dan terbatasnya dana khususnya untuk 
pembangunan / rehabilitasi gedung pemerintah. 

5. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana                    
lingkungan permukiman.  

6. Prasarana permukiman juga belum berkualitas sehingga hal ini 
menjadi  permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan 
perumahan dan permukiman dalam 5 (lima) tahun ke depan. 
Dipandang perlu melakukan peningkatan prasarana permukiman 
terkait karena masih kurangnya penyediaan sarana air bersih--baru 
tersedia di 158 lingkungan.  

7. Belum optimalnya sistem tanggap darurat untuk penanganan bencana 
kebakaran di lingkungan permukiman. 

8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pencegahan bencana 
kebakaran di lingkungan permukiman. 

 

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
mengatur  wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai daerah otonom. 
Berdasarkan perundangan dimaksud maka penyelenggaraan 
pemerintahan umum di kota Medan diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing 
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daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan 
pemerataan keadilan. Perundangan tersebut juga mengatur bahwa 
pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan 
inisiatif dan prakarsa konstruktif guna mengelola potensi yang ada di 
daerahnya secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, seperti pengembangan  kerjasama antar daerah, kerjasama 
pemerintah daerah dengan pihak ketiga, koordinasi, pencegahan dan 
penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus dan 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang didasarkan 
pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan umum, sinergitas 
dan saling menguntungkan.  

Salah satu upaya yang diselenggarakan  Pemerintah Kota Medan untuk 
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan adalah 
nelakukan percepatan pembangunan kota. Hal ini sejalan dengan 
perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang selalu menuntut 
adanya perubahan. Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan sebagian 
kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi 
melalui penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, diantaranya 
adalah: 

- Kerjasama antar daerah 
- Kerjasama daerah dengan pihak ketiga 
- Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah 
- Pencegahan dan penanggulangan bencana 
- Pengelolaan kawasan khusus, dan 
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan  
- Penyelenggaraan pemerintahan umum termasuk tugas umum 

pemerintahan daerah sampai tahun 2009, disajikan sebagai berikut : 
 

Pemerintah Kota Medan 

Pemerintah Kota Medan adalah Walikota Medan dan perangkat daerah 
yang ditetapkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan, menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai 
daerah otonom, urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan 
Pemerintah Kota Medan sampai tahun 2009, merupakan  kewenangan 
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib seperti 
pendidikan dan urusan pilihan seperti pertanian dalam arti luas, 
perindustrian dan perdagangan diselenggarakan Pemerintah Kota Medan 
bersama-sama dengan DPRD Kota Medan. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota 
Medan dan DPRD Kota Medan memiliki hubungan dengan Pemerintah 
dan Pemerintahan lainnya, meliputi hubungan wewenang, keuangan, 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 
lainnya sehingga menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan 
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antar susunan pemerintahan. Dalam bentuk hubungan keuangan, maka 
Pemerintah Kota Medan sampai tahun 2009 menerima sumber-sumber 
keuangan daerah dalam bentuk dana perimbangan, dan pinjaman dan 
atau hibah dari pemerintahan tingkat atasan. 

Dalam kaitannya dengan bidang pelayanan umum, Pemerintah Kota 
Medan menyelenggarakan (1) Standar pelayanan minimal, (2) Kerjasama 
antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, 
dan (3) Pengelolaan perizinan bidang pelayanan umum yang menjadi 
kewenangannya. Sedangkan dalam hubungan bidang pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya lainnya, Pemerintah Kota Medan 
menyelenggarakan ; 

 Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan. 

 Menerima bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya 

 Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan 

 Mengelola sumber daya di wilayah laut, seperti pengaturan 
administrative, tata ruang, penegakan hukum, dan lain-lain. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang merupakan hak dan 
kewajiban pemerintahan daerah, diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 
pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja 
dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan 
keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, 
patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Beberapa fungsi 
utama Pemerintah Kota Medan bersama-sama DPRD Kota Medan sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab yang diselenggarakan adalah : 

 Fungsi pengaturan 

 Fungsi pelayanan umum 

 Fungsi pembangunan kota 

 Fungsi perwakilan dalam berinteraksi dengan pemerintahan tingkat 
atasan 

 Fungsi koordinasi dan perencanaan pembangunan kota 
 
 
Fokus Layanan Urusan Pilihan 

Penyelenggaraan urusan pilihan di Kota Medan terdiri atas urusan 
perindustrian dan perdagangan serta urusan pertanian, perikanan          
dan kelautan. 

Agenda membangun Kota Medan menjadi kota jasa, perdagangan dan 
industri merupakan agenda pokok yang ditetapkan selama kurun waktu 
2007-2009. Sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan daya saing industri menempati posisi yang strategis.        
Selama kurun waktu 2007-2009 penyelenggaraan urusan perindustrian 
dan perdagangan dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.35 
Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap PDRB  

Kota Medan Tahun 2005-2009 
 

 

No 

 

Tahun 

Kontribusi Sektor 
Industri terhadap 

PDRB (%) 

Kontibusi Sektor 
Perdagangan terhadap 

PDRB (%) 

1. 2005 16,57 21,52 

2. 2006 16,29 20,97 

3. 2007 16,49 25,31 

4. 2008 15,97 25,93 

5. 2009 15,09 22,54 

Sumber : BPS Kota Medan 

 

Dari tabel 2.35 terlihat bahwa selama kurun waktu 2005-2009 sektor 
industri dan perdagangan memberikan kontribusi yang cukup besar 
terhadap pembentukan PDRB Kota Medan, meskipun angka 
persentasenya bergerak fluktuatif. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan 
perekonomian di Kota Medan sebagian besar didominasi oleh sektor 
perindustrian dan perdagangan. Sebagai Ibukota Propinsi, Kota Medan 
menjadi tulang punggung perekonomian Propinsi Sumatera Utara dan  
merupakan pusat perdagangan dan industri. 

Untuk urusan pertanian perikanan dan kelautan kinerjanya dapat dilihat 
dari produktivitas padi (ton/hektar) serta kontribusi sektor pertanian 
terhadap PDRB Kota Medan sebagaimana yang  tersaji pada tabel                
di bawah ini : 
 

Tabel 2.36 
Produktivitas Padi Kota Medan Tahun 2005-2009 

 

No Tahun Produktivitas Padi 

(ton/hektar) 

1. 2005 6,02 

2. 2006 5,62 

3. 2007 4,57 

4. 2008 4,5 

5. 2009 5,06 

Sumber : Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan  
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Tabel 2.37 
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB  

Kota Medan Tahun 2005-2009 
 

 

No 

 

Tahun 

 

 

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 

(%) 

1. 2005 3,05 

2. 2006 2,92 

3. 2007 2,85 

4. 2008 2,86 

5. 2009 2,73 

Sumber : Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan  

 

Dari tabel 2.37 diketahui bahwa produktivitas padi pada tahun 2005 
mencapai 6,02 ton/hektar, pada  tahun 2006 mencapai 5,62 ton/hektar, 
pada tahun 2007 mencapai 4,57 ton/hektar dan pada tahun 2009 
mencapai 5,06 ton/hektar. 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 3,05% di                    
tahun 2005, tahun 2006 sebesar 2,92%, tahun 2007 sebesar 2,85% dan 
ditahun 2008 sebesar 2,86% sedangkan pada tahun 2009 sedikit menurun 
menjadi 2,73% (Tabel 2.38). Rata-rata kontribusi sektor pertanian 
terhadap PDRB Kota Medan sepanjang tahun 2005-2009 sebesar 2,88%.  

Dari data-data yang tersaji di atas terlihat bahwa kontribusi sektor 
pertanian terhadap PDRB Kota Medan tidak terlalu besar nilainya. Hal ini 
disebabkan karena Kota Medan adalah kota jasa dan kota perdagangan. 
Minimnya  lahan pertanian di Kota Medan menyebabkan rendahnya 
kontribusi sektor pertanian terhadap perkonomian kota. 

Di bidang perikanan dan kelautan selama tahun 2009 produksi perikanan 
Kota Medan mencapai 63.342 ton dan sampai bulan Juni tahun 2010 
produksi perikanan sudah mencapai 44.972 ton. Hasil olahan          
industri perikanan dibantaranya ikan asin, teri asin, udang kepiting lembek 
dan lain-lain. Pemerintah Kota Medan terus berusaha untuk meningkatkan 
hasil produksi perikanan dengan mengembangkan teknologi penangkapan 
ikan, meningkatkan sarana dan prasarana dermaga serta menambah 
fasilitas di TPI/PPI. 

 
Aspek Daya Saing Kota Medan 
 
Daya saing Kota Medan adalah kemampuan perekonomian kota dalam 
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan tetap 
terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lain, nasional dan 
internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi 
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daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber 
daya manusia 
 
 
Kemampuan Ekonomi Kota Medan 
 
Kemampuan ekonomi Kota Medan selama kurun waktu 2005-2009 dapat 
dilihat dari tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, 
pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dan produktivitas total 
daerah dibawah ini. 
 

Tabel 2.38 
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 

Tahun 2007-2009 
 

No Uraian 2007 2008 2009 

1. Total Pengeluaran Rumah Tangga 488.118 691.731 752.512 

2. Jumlah Rumah Tangga 520.343 520.343 520.343 

3. Rasio 0,93 1,32 1,44 

Sumber : BPS Kota Medan 

 
Tabel 2.39 

Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan 
Tahun 2009 

 

 

No 

 

Kota  

Total Pengeluaran 
Rumah tangga 

Non Pangan 

Total 
Pengeluaran 

Rasio 

1. Medan 433.690 752.512 0,57 

Sumber : BPS Kota Medan 

 
Berdasarkan data di atas diketahui kemampuan konsumsi rumah tangga 
masyarakat Kota Medan relatif terus meningkat dari 0,93 tahun 2007 
menjadi 1,44 tahun 2009. Demikian juga konsumsi non-pangan yang 
cenderung telah lebih besar dari konsumsi pangan yaitu sebesar 0,57% 
tahun 2009. 
 
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 
Selama tahun 2005-2009 fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari 
beberapa indikator kinerja kunci antara lain : 
a. Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik. 

Selama 5 tahun terakhir kondisi jalan di Kota Medan mengalami 
peningkatan, walaupun peningkatannya belum sepenuhnya maksimal. 
Pada tahun 2005, ada 60,06 persen jalan dalam kondisi baik di                
Kota Medan, tahun 2006 meningkat menjadi 62,15 persen dan          
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tahun 2007 meningkat kembali menjadi 66,29 persen, tahun 2008 
menjadi 69,29 persen dan di tahun 2009 masih ada 29,34 persen jalan 
yang kondisinya kurang baik. Ketidakmampuan memperbaiki seluruh 
jalan menjadi kondisi baik disebabkan keterbatasan dana                  
yang tersedia.   

 
Tabel 2.40 

Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik 
Kota Medan Tahun 2005-2009 

 

No Tahun Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik 

(%) 

1. 2005 60,06 

2. 2006 62,15 

3. 2007 66,29 

4. 2008 69,29 

5. 2009 70,66 

Sumber : Dinas Bina Marga Kota Medan 

 
b. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi  

Persentase rumah tangga bersanitasi selama 5 tahun terakhir di         
Kota Medan mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 
2005 hanya 28,20 persen rumah tangga bersanitasi di Kota Medan dan 
meningkat terus sampai dengan tahun 2009 menjadi 48,2 persen.           
Selama kurun waktu itu-- 2005-2009 – terjadi peningkatan yang cukup 
tajam pada rumah tangga bersanitasi di Kota Medan yang nilai 
peningkatannya mencapai 20 persen. 
 

Tabel 2.41 
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 

Di Kota Medan Tahun 2005-2009 
 

No Tahun Rumah Tangga Bersanitasi (%) 

1. 2005 28,20 

2. 2006 32,05 

3. 2007 37,23 

4. 2008 46,02 

5. 2009 48,2 

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan  
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c. Persentase Kawasan Kumuh 
Selama 5 tahun terakhir kondisi kawasan kumuh di Kota Medan 
cenderung menurun. Sebagaimana  yang terlihat pada Tabel 2.42,   
pada tahun 2005 terdapat 6,08 persen luas kawasan kumuh di        
Kota Medan dan pada tahun 2009 menurun cukup signifikan  hingga 
menjadi 2,36 persen. Hal ini berarti adanya peningkatan kinerja dalam 
mengentaskan wilayah kumuh di Kota Medan.  
 

Tabel 2.42 
Persentase Kawasan Kumuh  

Di Kota Medan Tahun 2005-2009 
 

No Tahun Kawasan Kumuh (%) 

1. 2005 6,08 

2. 2006 6,04 

3. 2007 4,05 

4. 2008 3,32 

5. 2009 2,36 

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan 

 
d. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 

Pada tahun 2005, terdapat 36,6 persen rumah tangga yang telah 
menggunakan air bersih, pada tahun 2006 meningkat sebanyak                
47,2 persen, tahun 2007 kembali meningkat menjadi 57,8 persen dan di 
tahun 2008 menjadi 68,4%, tahun 2009 meningkat menjadi 79%. 

 
Tabel 2.43 

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 
Di Kota Medan Tahun 2005-2009 

 

No Tahun Persentase Rumah Tangga Pengguna 
Air Bersih   

1. 2005 36,6 

2. 2006 47,2 

3. 2007 57,8 

4. 2008 68,4 

5. 2009 79 

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan  
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2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 

Kinerja atas iklim berinvestasi dinilai berdasarkan indikator terhadap 
angka kriminalitas, jumlah demo, jumlah dan macam pajak retribusi. 

Angka kriminalitas di Kota Medan secara statistik selama                             
tahun 2005-2009 cenderung fluktuatif sebagaimana yang tersaji dalam 
tabel berikut ini : 

 
Tabel 2.44 

Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) 
Tahun 2006-2009 

 

No 

 

 

Jenis Gangguan 

Tahun 

 

2006 2007 2008 2009 

1. Pencurian Berat 1.675 1.676 1.699 1.506 

2. Pencurian Kendaraan 
Bermotor 

1.663 1.368 - 1.464 

3. Kejahatan Berat 405 1.802 1.655 1.275 

4. Kasus Narkoba 1.630 1.178 1.181 846 

5. Perjudian 232 - - 638 

Sumber : Polresta Medan 

 

Dari tabel diatas jenis-jenis kasus kriminal yang cukup menonjol 
diantaranya : 

1. Pencurian berat (curat) sebanyak 1.506 kasus atau sebesar 17,96% 
dari total kasus tindak pidana tahun 2009 

2. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 1.464 kasus 
atau sebesar 17,46% dari total kasus tindak pidana tahun 2009 

3. Kejahatan berat (anirat) sebanyak 1.275 kasus atau sekitar 15,21% 
dari total kasus tindak pidana tahun 2009 

4. Kasus narkoba sebanyak 846 kasus atau sekitar 10,09% dari total 
kasus tindak pidana 

5. Perjudian sebanyak 638 kasus atau sekitar 7,61% dari total kasus 
tindak pidana. 

 

Selama kurun waktu 2005-2009 demo/protes yang dilakukan masyarakat 
terhadap kebijakan Perda/Perwalkot sebanyak 95 (sembilan puluh lima) 
kali. Hal ini antara lain disebabkan karena semakin meningkatnya 
pengetahuan masyarakat tentang Perda/Perwalkot sehingga perlu 
penjelasan yang lebih baik terhadap terbitnya Perda/Perwalkot. 
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2.4.4. Jumlah dan Macam Pajak/Retribusi Daerah  
 
Dasar hukum pengelolaan dan pemungutan pajak daerah adalah : 
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 
Daerah 

- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak 
Daerah Menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2002. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota 
Medan yang berasal dari pajak daerah meliputi : 

1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Parkir 

Untuk Retribusi Daerah, dasar hukumnya adalah : 

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Reribusi 
Daerah 

Retribusi Daerah terdiri dari 30 jenis retribusi yang dikelompokkan  
menjadi : 

- Retribusi perizinan sebanyak 15 jenis 
- Reribusi jasa pelayanan umum sebanyak 15 jenis 
 
Dari 30 jenis retribusi tersebut di atas pada tahun 2009 terdapat 4 (empat) 
jenis Peraturan Daerah yang baru, yakni  bidang  jasa perizinan sebanyak                       
1 (satu) buah, Peraturan Daerah dan Bidang Jasa Umum sebanyak 3 
(tiga) buah. Pertambahan ke-4 (empat) jenis retribusi daerah ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan jasa pelayanan umum dan 
pengawasan. 
 
 
2.4.5. Sumber Daya Manusia 

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja 
tetapi juga terkait dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan 
masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan 
komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya 
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing kerja, upaya 
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perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan 
pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai 
bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus 
mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 

Dimensi lainnya yang sering diamati dari masalah ketenagakerjaan adalah 
tingkat angka pengangguran. Masalah pengangguran menyebabkan 
tingkat pendapatan daerah menurun dan tingkat kemakmuran masyarakat 
rendah sehingga merupakan masalah pokok  makro ekonomi.  

Berikut adalah tabel indikator ketenagakerjaan di Kota Medan untuk   
tahun 2005-2009 
 

Tabel 2.45 
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Medan Tahun 2005-2009 

 

Jenis Indikator 

Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

Angkatan Kerja 870.480 889.352 853.562 959.309 961.410 

- Bekerja 744.260 755.882 729.892 833.832 824.250 

- Pengangguran 126.220 133.470 123.670 125.477 137.160 

Bukan Angkatan Kerja 771.930 540.142 602.648 573.562 593.726 

Sumber : BPS Kota Medan, 2010. 

Indikator ketenagakerjaan diperoleh dari penduduk usia 15 tahun ke atas 
yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu penduduk yang termasuk 
angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan 
kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan yang menganggur.                 
Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka yang 
bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 

Jika dilihat dari tahun 2005-2009, jumlah penduduk kota Medan yang 
bekerja terus mengalami peningkatan, pada tahun 2005 penduduk yang 
bekerja sebesar 744.260 jiwa dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 
824.250 jiwa.  Demikian juga dengan penduduk bukan angkatan kerja. 
Secara rata-rata angkat kerja yang bekerja untuk tahun 2005-2009 adalah 
sebanyak  785.964 jiwa dan pengangguran sebanyak 129.944 jiwa. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 12,48 persen tahun 2005 turun 
menjadi 12,27 persen tahun 2009. Masih relatif tingginya TPT lebih 
diakibatkan oleh laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui 
laju pertumbuhan kesempatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) dari 66,91 persen tahun 2005 turun menjadi  61,82 persen pada 
tahun 2009.  Menurunnya TPAK disebabkan sebahagian angkatan kerja 
cenderung memilih untuk meneruskan pendidikan guna  mendapatkan 
keterampilan dan keahlian yang semakin baik sehingga menunda 
sementara untuk bekerja. 
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Gambar 2.10 

TPT dan TPAK Kota Medan Tahun 2005-2009 
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BAB 3 
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN 

KERANGKA PENDANAAN  
 
 
 
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan                
tahun 2005-2009 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1         
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diubah dan 
dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah. Secara operasional, pengelolaan keuangan daerah 
juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan akuntansi 
serta sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah. 

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota 
Medan meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan 
lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik 
daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak 
(DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP). Selanjutnya lain-lain 
pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari 
propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan 
dari pemerintah propinsi.  

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada 
kurun waktu 2005-2009 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi 
pengelolaan pendapatan daerah terutama penerimaan yang bersumber 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pengelolaan pendapatan 
daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dari 
dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil 
pajak/bukan pajak. 

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota maka kinerja 
pendapatan daerah selama kurun waktu 2005-2009 disajikan            
sebagai berikut :  
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Tabel  3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 
Pemerintah Kota Medan Tahun 2005-2009  

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Rata-rata

2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%)

1 PENDAPATAN 153,454,682,688.26   170,261,901,981.68  244,294,300,725.76    163,167,709,364.17    64,001,439,176.84     10.01             

1.1. Pendapatan Asli Daerah 45,393,178,902.26     9,479,278,930.68      (394,980,801.71)          79,047,187,638.51      (22,950,531,716.03)    6.55               

1.1.1. Pajak daerah 32,527,911,510.12     2,934,402,350.10      (254,664,161.84)          36,117,280,205.75      20,186,692,342.84     9.21               

1.1.2. Retribusi Daerah 5,833,247,318.44       10,248,003,367.20    (4,885,941,130.16)       23,574,859,303.29      (60,448,344,267.67)    (4.47)              

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (200,000,000.00)         4,193,948,799.00      (871,711,829.12)          788,323,096.86           (385,759,716.69)         18.21             

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 7,232,020,073.70       (7,897,075,585.62)     5,617,336,319.41        18,566,725,032.61      17,696,879,925.49     40.77             

1.2. Dana Perimbangan 22,683,448,789.00     175,136,977,960.00  195,793,508,755.00    130,279,946,065.00    129,069,325,652.00   13.60             

1.2.1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 3,601,428,789.00       10,660,977,960.00    33,620,508,755.00      48,539,009,465.00      35,170,605,252.00     10.55             

1.2.2. Dana Alokasi Umum 21,582,020,000.00     147,996,000,000.00  174,139,000,000.00    67,929,936,600.00      65,578,720,400.00     13.84             

1.2.3. Dana Alokasi Khusus (2,500,000,000.00)      16,480,000,000.00    (11,966,000,000.00)     13,811,000,000.00      28,320,000,000.00     41.66             

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 85,378,054,997.00     (14,354,354,909.00)   48,895,772,772.47      (46,159,424,339.34)     (42,117,354,759.13)    2.17               

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah 59,277,905,224.00     13,036,228,764.00    (42,894,221,308.53)     (2,574,935,250.34)       (30,119,020,767.13)    2.80               

Daerah lainnya ***)

1.3.2. Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****) (2,874,000,000.00)      (27,513,000,000.00)   55,110,570,481.00      (23,806,050,481.00)     (31,304,520,000.00)    35.13             

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya 15,339,066,100.00     13,757,500,000.00    36,679,423,600.00      (19,778,438,608.00)     19,306,186,008.00     (26.67)            

1.3.4 Pendapatan lainnya yang sah 13,635,083,673.00     (13,635,083,673.00)   -                                   -                                   -                                  (31.25)            

UraianNo.

1.3.1.

1.3.3.

Sumber : Bagian Keuangan Setdakot  Medan, 2010.  
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Selama periode 2005-2009, realisasi pendapatan daerah 
menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan. Pendapatan daerah 
terus meningkat rata-rata mencapai 10,01 persen per tahun walaupun 
dengan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.                      

Sebagai konsekuensinya, maka dalam periode 2005-2009 realisasi 
pendapatan asli daerah juga cenderung meningkat secara fluktuatif, 
dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 6,55 persen.  

Demikian juga pertumbuhan realisasi dana perimbangan meningkat          
rata-rata per tahun sebesar 13,6 persen. Gambaran laju pertumbuhan 
untuk realisasi total pendapatan, dana perimbangan dan PAD serta lain-
lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Gambar 3.1, sementara 
untuk rincian nilai untuk setiap komponen pendapatan dapat ditampilkan 
pada Tabel. 3.2. 

Gambar 3.1. 
Perkembangan Laju Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah, PAD, Dana 
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2006-2009 

 

 

 

Struktur pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan menunjukkan 
bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 
13,90 persen pertahun selama periode 2005-2009.                         
Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah 
rata-rata sebesar 82,12 persen pertahun dan sumbangan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 3,98 persen pertahun. 
Struktur pendapatan daerah tersebut menunjukkan masih cukup tingginya 
ketergantungan terhadap dana perimbangan sebagai sumber utama 
pendapatan daerah. Dengan demikian, tantangan dalam lima tahun 
mendatang adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai salah satu sumber 
utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal 
dan prinsip pembangunan kota berkelanjutan. 
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Tabel 3.2 
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan  

Tahun 2005-2009 (Juta Rp.) 

PAD

DANA 

PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PEND. 

YG SAH PAD DP LPYS

2005 1,228,649,091,080 303,383,072,314 624,913,289,431 300,352,729,335 24.69 50.86 24.45

2006 1,398,910,993,062 312,862,351,245 800,050,267,391 285,998,374,426 22.36 57.19 20.44

2007 1,643,205,293,787 312,467,370,443 995,843,776,146 334,894,147,198 19.02 60.60 20.38

2008 1,806,373,003,152 391,514,558,081 1,126,123,722,211 288,734,722,859 21.67 62.34 15.98

2009 1,870,374,442,328 368,564,026,365 1,255,193,047,863 246,617,368,100 19.71 67.11 13.19

Rata-rata 1,589,502,564,682 337,758,275,690 960,424,820,608 291,319,468,384 21.49 59.62 18.89

KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH (Rp) KONTRIBUSI THD PENDAPATAN 

DAERAH (%)
TAHUN

PENDAPATAN 

DAERAH

 
Sumber : Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 

 
Struktur pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan Tahun            

2005-2009 menunjukkan bahwa sumber utama PAD sebagian besar 
berasal dari pajak daerah yaitu rata-rata sebesar 56,8 persen, kemudian 
menyusul retribusi daerah rata-rata sebesar 36,8 persen, lain-lain PAD 
yang sah sebesar 5,3 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang hanya sebesar 1,1 persen per tahun. (lihat Tabel 3.3).  

Tabel 3.3 
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2005-2009 

 
  Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 
 

  



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

III - 5 

 

Gambar 3.2. 
Kontribusi Masing-masing Jenis PAD dalam Pembentukan PAD 

Pada Tahun 2005-2009 

 

Struktur PAD tersebut menunjukkan bahwa pajak dan retribusi 
daerah menjadi sumber utama PAD (lihat Gambar 3.2). Peningkatan pajak 
dan retribusi daerah sangat ditentukan oleh transaksi ekonomi.            
Oleh sebab itu, dalam lima tahun mendatang tantangan yang harus diatasi 
antara lain adalah perlunya percepatan pembangunan ekonomi daerah 
untuk menumbuhkan potensi pajak/retribusi daerah, intensifikasi 
pendataan dan penataan pajak daerah, pembenahan administrasi 
perpajakan, perbaikan pelayanan perpajakan, sosialiasi dan penyuluhan 
pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. 
Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi adalah meningkatkan 
pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset 
daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha. Langkah lain yang 
perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar SKPD pemungut 
retribusi daerah. Berbagai langkah tersebut secara bertahap diharapkan 
akan meningkatkan PAD Kota Medan secara berkelanjutan. 

Tabel 3.4. Realisasi Dana Perimbangan Kota Medan Tahun 2005-2009 

Tahun 

Bagi Hasil Pajak/Bukan 
Pajak 

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 
Total Dana 

Perimbangan 

Nilai 

(%) 

Nilai 

(%) 

Nilai 

(%) 

Nilai 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

2005 
      

194,341,289,431  31.1 
       

426,572,000,000  68.3 
        

4,000,000,000  0.6 
       

624,913,289,431  

2006 
      

205,002,267,391  25.6 
       

574,568,000,000  71.8 
      

20,480,000,000  2.6 
       

800,050,267,391  

2007 
      

238,622,776,146  24.0 
       

748,707,000,000  75.2 
        

8,514,000,000  0.9 
       

995,843,776,146  

2008 
      

287,161,785,611  25.5 
       

816,636,936,600  72.5 
      

22,325,000,000  2.0 
    

1,126,123,722,211  

2009 
      

322,332,390,863  25.7 
       

882,215,657,000  70.3 
      

50,645,000,000  4.0 
    

1,255,193,047,863  

Rata-
rata 

      
249,492,101,888  

    
26.4  

       
689,739,918,720  

   
71.6  

      
21,192,800,000  

      
2.0  

       
960,424,820,608  

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 

 
Sumber pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan juga berasal 

dari Dana Perimbangan. Dalam kurun waktu 2005-2009, Dana 
Perimbangan Kota Medan rata-rata mencapai Rp. 960,42 milyar pertahun. 
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Kontribusi tertinggi berasal dari dana alokasi umum (DAU) dengan rata-
rata sekitar 71,6 persen, disusul dana bagi hasil pajak/bukan pajak 
dengan rata-rata sebesar 26,4 persen dan dana alokasi khusus (DAK) 
sebesar 2,0 persen. Dari segi pertumbuhan selama periode tersebut, 
sumber penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi 
umum dan  dana alokasi khusus bergerak fluktuatif, dengan rata-rata laju 
pertumbuhan masing-masing sebesar 26,4 persen, 71,6 persen dan 2,0 
persen. (Tabel 3.4. dan Gambar 3.4.) 

 
Gambar 3.4. 

Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU, DAK  
Dalam Pembentukan Dana Perimbangan Pada Tahun 2005-2009 

 

 
 

3.1.2. Neraca Daerah 

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
keuangan Pemerintah Kota Medan melalui perhitungan rasio likuiditas, 
solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk 
penyediaan dana pembangunan kota.  

Pada Tabel 3.5. terlihat bahwa tingkat pertumbuhan asset lancar 
sebesar 18.15 persen sedangkan untuk asset tetap hanya sebesar           
7,67 persen. Berbeda halnya dengan item asset lainnya rata-rata 
mengalami penurunan yaitu sebesar 5,58 persen (lihat Tabel 3.5). 
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Tabel 3.5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Medan 

No. Uraian 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

(%) 

1. ASET   

1.1. ASET LANCAR 18.157 

1.1.1. Kas 12.717 

1.1.2. Piutang 229.461 

1.1.3. Persediaan 61.984 

   1.2. ASET TETAP 7.679 

1.2.1. Tanah 0.422 

1.2.2. Peralatan dan Mesin 33.999 

1.2.3. Gedung dan Bangunan 19.378 

1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.792 

1.2.5. Aset Tetap lainnya 11.495 

1.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan -629.397 

1.2.7.  Investasi Jangka Panjang 3.681 

   1.3. ASET LAINNYA -5.582 

1.3.1. Tagihan Penjualan Angsuran 0.000 

1.3.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0.000 

1.3.3. Kemitraan dengan Pihak Kedua -8.133 

1.3.4. Aset Tak Berwujud 0.000 

1.3.5. Aset Lain-lain -4.957 

  JUMLAH ASET DAERAH 8.757 

   2. KEWAJIBAN 17.660 

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 22.998 

2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 1747.603 

2.1.2. Uang Muka dari Kas Daerah 0.000 

2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka 9208.254 

2.1.4. Lainnya -0.740 

   2.1. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -52.164 

2.1.1. Utang Dalam Negeri -52.164 

   3. EKUITAS DANA 0.000 

3.1. EKUITAS DANA LANCAR 10.957 

3.1.1. SiLPA 4.424 

3.1.2. Cadangan Piutang 229.461 

3.1.3. Cadangan Persediaan 61.984 

3.1.4. Dana yg hrs disediakan utk bayar utang 2.594 

   3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 7.628 

3.2.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 7.745 

3.2.2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 3.174 

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 8.466 

  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 
DANA+KEWAJIBAN 8.757 

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, (Diolah) 
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Berdasarkan data table di atas, diketahui bahwa jumlah aset 
daerah terlihat mengalami pertumbuhan sebesar 8.76 persen,                       
ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kegiatan dalam bentuk 
investasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Nilai pertumbuhan ekuitas 
dana investasi tumbuh sebesar 7.63 persen yang menunjukkan bahwa 
kinerja daerah memiliki peningkatan dalam hal pembangunan kota. 

Tabel 3.6. merupakan salah satu analisis neraca daerah yang 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah                
Kota Medan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio 
aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana 
pembangunan kota. Analisis neraca daerah yang dilakukan antara lain 
rasio lancar, rasio total hutang terhadap total asset serta rasio hutang 
terhadap modal. 

Tabel 3.6. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Medan 

NO. Uraian 
2007 2008 2009 

(%) (%) (%) 

1. Rasio Lancar (Current Ratio)     217.33      427.47      350.12  

2. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset        3.22         2.87         3.30  

3. Rasio Hutang terhadap Modal        3.47         3.28         3.75  

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, (Diolah) 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 
Pemerintah Kota Medan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
dalam bentuk current ratio yang nilainya tahun 2008 meningkat 
sedangkan tahun 2009 menurun menjadi 350.12%. Rasio solvabilitas 
adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam 
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya dalam hal ini dilihat 
rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal 
dengan nilai masing-masing rata-rata pada tahun 2009 3.30 persen dan 
3.75 persen. Kesemuanya hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
Pemerintah Kota Medan semakin baik dalam membiayai hutang jangka 
panjangnya. 

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Bagian ini akan menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan 
keuangan masa lalu yang dikaitkan dengan proporsi penggunaan 
anggaran dan hasil analisis pembiayaan sebagai berikut: 

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 

Pada Table 3.7. terlihat bahwa total belanja untuk pemenuhan 
kebutuhan aparatur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 
mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 total belanja untuk pemenuhan 
kebutuhan aparatur meningkat sebesar 21.97 persen dan pada tahun 
2009 hanya naik sebesar 11.27 persen dari tahun sebelumnya. 
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Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur     
Kota Medan 

No. Uraian 

Total Belanja Untuk Total Pengeluaran (Belanja + Proporsi 
(%) 

  
  

Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan Pengeluaran) 

Aparatur (Rp) (Rp) 

1 2007          749,113,618,296                 1,397,747,229,688  53.59  

2 2008          913,686,534,029                 1,477,958,513,206  61.82  

3 2009        1,016,687,935,850                 1,901,482,993,759  53.47  

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, (Diolah) 

Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) juga 
terlihat dari tahun ke tahun relative mengalami peningkatan. Namun pada 
tahun 2008 hanya tumbuh sebesar 5.74 persen, sedangkan pada          
tahun 2009 tumbuh sebesar 28.66 persen. Secara rata-rata pertumbuhan 
total pengeluaran lebih besar dibanding dengan total belanja untuk 
pemenuhan kebutuhan aparatur. Total belanja untuk pemenuhan 
kebutuhan aparatur tumbuh sebesar 16.62 persen sedangkan total 
pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) tumbuh sebesar        
17.20 persen. Lebih jauh dapat diketahui juga bahwa kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah menunjukkan proporsi belanja untuk 
pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2007 sebesar 53,59 persen 
terhadap total pengeluaran dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 
61,82 persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam hal pengelolaan 
keuangan daerah, Pemerintah Kota Medan masih lebih besar 
menggunakan anggaran untuk pemenuhan aparatur dibandingkan dengan 
belanja dan pembiayaan pengeluaran, meskipun selisihnya relatif kecil. 

 

3.2.2. Analisis Pembiayaan 

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang 
disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan 
pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit 
anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan kota yang semakin 
meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua 
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang 
berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan 
dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, 
dan penerimaan piutang daerah.  

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Medan tahun 2006-2009 
adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya Sisa Lebih Anggaran 
tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan 
penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan 
dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan 
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secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan 
menjaga keberlanjutan pelayanan umum. 

 
Tabel 3.8.Surplus Riil Anggaran Pemerintah Kota Medan Medan (Rp Juta) 

NO. Uraian 2006 2007 2008 2009 

1. Realisasi Pendapatan Daerah 

  

1,398,910 

  

1,643,205  

  

1,806,373  

  

1,870,374  

  Dikurangi Realisasi:         

2. Belanja Daerah 

  

1,322,425   

  

1,392,698  

  

1,477,958  

  

1,886,588  

3. Pengeluaran Pembiayaan  

       

68,750 

        

5,049  0  

      

14,894  

  Surplus/defisit Riil   7,735     

    

245,458  

    

328,414  

     

(31,108) 

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, (Diolah) 

 
Defisit riil anggaran Pemerintah Kota Medan terjadi pada tahun 

2009. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima 
kembali baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada 
tahun anggaran berikutnya, yang meliputi pembentukan dana cadangan, 
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok 
utang, dan pemberian pinjaman daerah. 

Pada Tabel 3.8 disajikan bahwa realisasi pendapatan daerah dari 
tahun ke tahun yang menggambarkan adanya peningkatan secara 
absolut. Pada Tahun 2006 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan 
sebesar 15,01 persen sedangkan belanja daerah tumbuh sebesar 16,02 
persen, sehingga pada tahun 2006 anggaran Pemerintah Kota Medan 
mengalami surplus. Sebaliknya pada tahun 2009, anggaran Pemerintah 
Kota Medan mengalami defisit sebesar Rp 31 miliar.  

Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah tahun 2009 hanya 
tumbuh sebesar 3.54 persen sedangkan pada belanja daerah tumbuh 
sebesar 27.64 persen. Di samping kenaikan belanja daerah, pengeluaran 
pembiayaan daerah juga ikut mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, 
pembiayaan pengeluaran daerah sebesar Rp 68,7 miliar sedangkan pada 
tahun 2009 hanya mencapai Rp 14,9 miliar. Kedua peubah tersebut akan 
mendorong pada defisit riil keuangan Pemerintahan Kota Medan.            
Defisit tersebut umumnya dibebankan kepada SiLPA dan Penerimaan 
piutang. 

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2006-2009 
diarahkan untuk : 
(1) Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui 

pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD.       
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Langkah penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan 

restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran 

pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan  

(2) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan kota dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit 

anggaran. 

Surplus keuangan daerah Pemerintah Kota Medan dimanfaatkan 
untuk mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat 
terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan 
kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan  
yang berlaku. 

 
Tabel 3.9.  Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Kota Medan 

(Rp Juta) 

NO. Uraian 
Proporsi dari total defisit riil (%) 

2007 2008 2009 

1. 
Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) Tahun 
Anggaran sebelumnya 

                
57,712.10  

              
303,170.16  

              
622,280.58  

2. 
Penerimaan Piutang 
Daerah 

                             
-  

                             
-  

                  
3,091.97  

3. 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenaan 

              
303,170.16  

              
631,584.65  

              
591,172.03  

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, (Diolah) 

 
Pada Tabel 3.9 terlihat bahwa komposisi penutup defisit riil 

anggaran daerah Pemerintah Kota Medan diperoleh dari SilPA sebesar 
Rp 622,28 miliar dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp 3.01 Miliar 
pada tahun 2009. Pada Tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan masing-masing tahun 2007 
sebesar Rp 303,17 miliar, tahun 2008 sebesar Rp 631,58 dan tahun 2009 
sebesar Rp 591,17 miliar. Secara rata-rata, dapat diketahui bahwa dari 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun yang berkenaan rata-rata sebesar Rp 508,64 Miliar untuk              
setiap tahunnya.  

 
Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah                

Pemerintah Kota Medan (Rp Juta) 

No. Uraian 

2007 2008 2009 

Juta Rp 
% dari 

Juta Rp 
% dari 

Juta Rp 
% dari 

SiLPA SiLPA SiLPA 

1. Jumlah SiLPA 
                     

57,712  -  
                    

303,170  - 
                    

622,281  - 

2. 
Pelampauan Penerimaan 
PAD 

                    
(11,796)    (20.44) 

                     
35,377      11.67  

                    
(18,298)    (2.94) 

3. 
Pelampauan Penerimaan 
Dana Perimbangan 

                     
13,843      23.99  

                     
60,269      19.88  

                     
41,175      6.62  
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No. Uraian 

2007 2008 2009 

Juta Rp 
% dari 

Juta Rp 
% dari 

Juta Rp 
% dari 

SiLPA SiLPA SiLPA 

4. 
Pelampauan Penerimaan 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yg Sah 

                    
(76,771)  (133.02) 

                    
(53,472) 

   
(17.64) 

                    
(46,724)    (7.51) 

5. 
Sisa Penghematan 
Belanja atau Akibat 
Lainnya 

                   
(359,129)  (622.28) 

                   
(403,278) 

 
(133.02) 

                   
(463,130)  (74.42) 

6. 
Penerimaan Piutang 
Daerah 

                              
-           -    

                              
-    

                       
3,092           -  

7. 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun 
Berkenaan 

                    
303,170           -    

                    
631,585             -  

                    
591,172           -  

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, (Diolah) 

Pada Tabel 3.10. dapat diketahui bahwa prosentase nilai SiLPA 
terhadap pelampauan penerimaan PAD menurun sebesar 2.94 persen, 
sebaliknya meningkat sebesar 6.62 persen terhadap pelampauan 
penerimaan dana perimbangan. Hanya prosentase SiLPA terhadap dana 
perimbangan yang tumbuh, selebihnya terlihat menurun. Ini menunjukkan 
bahwa dana perimbangan masih merupakan satu item penting bagi 
pembiayaan pembangunan kota. 

  
 

3.3. Kerangka Pendanaan 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 
pembangunan kota, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan 
pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara 
efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk 
mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan kota selama 
kurun waktu lima tahun (2011-2015). 

 
Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan alokasi 

anggaran suatu SKPD harus disertai dengan kejelasan sasaran dan 
indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, 
dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan 
daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas 
berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, 
evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh 
seluruh pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan 
sehingga pengelolaan anggaran bermanfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.                          
Dengan memperhitungkan berbagai perubahan dan asumsi dalam lima 
tahun mendatang, ketersediaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan 
kota diperkirakan akan terus meningkat untuk mendorong penambahan 
dan pemupukan modal melalu investasi. Nilai perkiraan beberapa 
indikator makro ditampilkan pada  Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11. 
Perkiraan Kebutuhan Investasi Kota Medan 

Tahun 2011-2015 
 

No. SEKTOR  2011 2012 2013 2014 2015 

1 
PDRB Harga Berlaku (Rp. 
Trilyun)  

85,85  93,08 100,34 107,64 114,96 

2 
Pertumbuhan Ekonomi 
(Persen)  

7,77 8,02 8,28 8,54 8,79 

3 ICOR   5,83  5,75  5,45  5,25  4,56  

4 Investasi (% PDRB)  19,50  19,67  19,81  19,93  20,03  

5 
Kebutuhan Investasi (Rp. 
Trilyun)  

16,74  18,31  19,88  21,45  23,03  

Sumber: Hasil Analisis, 2010. 

 
Melalui perkiraan bahwa nilai ICOR (incremental capital to output 

ratio atau rasio penambahan modal terhadap produksi) relatif cenderung 
mengalami penurunan selama lima tahun mendatang dengan ICOR 
sebesar 4,56 pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi rata-rata                 
8,28 persen per tahun selama periode 2011-2015, dan nilai PDRB tahun 
2015 per tahun sebesar Rp. 114,96 triliun. Berdasarkan hal itu, maka 
kebutuhan investasi selama lima tahun mendatang diperkirakan rata-rata 
sebesar  Rp. 19.88 triliun per tahun.  

 
Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh         

Kota Medan dengan memacu investasi. Peningkatan investasi dilakukan 
dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang telah 
dicapai selama ini, meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana 
pendukung, mengintegrasikan birokrasi perijinan usaha, menghapus 
berbagai pungutan tidak resmi yang menyebabkan biaya tinggi, menjaga 
stabilitas sosial, dan menciptakan suasana tertib dan aman, termasuk 
membangun hubungan industrial yang lebih baik. 

 
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta 

Prioritas Utama 

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan 
program pembangunan kota untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran pembangunan kota tahun 2011-2015. Kebijakan pengelolaan 
belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis 
kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya 
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

III - 14 

 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah 
dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.  

Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan 
belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, serta belanja tidak 
terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung 
terwujudnya visi, misi Pemerintah Kota Medan. Komponen belanja terbagi 
atas belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Komponen belanja 
daerah yang digunakan dalam struktur APBD diarahkan pada :  

1. Kebijakan untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk: 

a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam 
pelayanan umum dan administrasi pemerintahan; 

b. Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung 
setiap SKPD, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan 
masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan 
daerah; 

c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak terjadi 
tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan         
antar SKPD. 

2. Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk: 

a. Mempercepat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran 
pembangunan kota terutama peningkatan mutu sumberdaya 
manusia melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, 
serta mendorong peningkatan perekonomian kota. 

b. Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui percepatan 
pembangunan ekonomi berbasis kepulauan, dan memperkuat 
pemberdayaan ekonomi masyarakat; 

c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kota untuk 
meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan 
pembangunan kota.  
 

Struktur belanja Pemerintah Kota Medan selama Tahun Anggaran           
2005-2009 yang terbagi ke dalam kelompok Belanja Langsung dan 
Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada Tabel 3.12. 
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Tabel 3.12. 
Realisasi Belanja Kota Medan Tahun 2005-2009 

Tahun 

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja 

Nilai  

(%) 

Nilai  

(%) 

Nilai  

(%) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

2005 662,477,461,310 57.8 484,342,362,765 42.2 1,146,819,824,075 100.0 

2006 345,038,633,469 26.1 977,386,786,047 73.9 1,322,425,419,516 100.0 

2007 677,698,326,187 48.7 714,999,770,501 51.3 1,392,698,096,688 100.0 

2008 797,099,664,253 53.9 680,858,848,953 46.1 1,477,958,513,206 100.0 

2009 924,282,703,220 49.0 962,306,017,018 51.0 1,886,588,720,239 100.0 

Rata-
rata 

681,319,357,688 47.0 763,978,757,057 53.0 1,445,298,114,745 100.0 

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 

 

Komposisi belanja daerah kota selama tahun 2005-2009, menunjukkan 
porsi belanja langsung lebih besar dibanding dengan belanja tidak 
langsung dengan rata-rata sebesar 47 persen dan 53 persen.                       
Hal ini merupakan proporsi yang cukup baik, karena sebagian besar 
belanja daerah digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan 
program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.  

Tabel 3.13. 
Realisasi Rincian Belanja Tidak Langsung Kota Medan  

Tahun 2005-2009 (Rp. Juta) 

URAIAN SATUAN 
TAHUN Rata-

rata 
2005 2006 2007 2008 2009 

Belanja Pegawai (Juta Rp.)  521.378,3   224.398,9   609.827,5   764.964,6  
 

859.232,9  
 

595.960,5  

%  78,7   65,0   90,0   96,0   93,0   87,5  

Belanja Bunga 
(Juta Rp.)  4.450,6  -   563,7   563,2   2.079,5   1.531,4  

%  0,7  -   0,1   0,1   0,2   0,2  

Belanja Subsidi 
(Juta Rp.) -  -   6.807,0   8.230,2  -   3.007,4  

% -  -   1,0   1,0  -   0,4  

Belanja Hibah 
(Juta Rp.) -  -  -   610,5   28.336,4   5.789,4  

% -  -  -   0,1   3,1   0,8  

Belanja Bantuan 
Sosial 

(Juta Rp.)  131.759,4   115.668,0   60.452,4   22.456,7   33.849,7   72.837,2  

%  19,9   33,5   8,9   2,8   3,7   10,7  

Belanja Tidak 
Terduga 

(Juta Rp.)  4.889,1   4.971,7   47,8   274,3   814,2   2.199,4  

%  0,7   1,4   0,0   0,0   0,1   0,3  

TOTAL BELANJA 
TIDAK 
LANGSUNG 

(Juta Rp.)  662.477,5   345.038,6   677.698,3   797.099,7  
 

924.312,6  
 

681.325,3  

%  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 

 

Pada Table 3.13. menunjukkan rincian belanja tidak langsung selama 
periode 2005-2009 dengan rata-rata pertahun sebesar                                 
Rp. 681.325,3 Juta. Belanja pegawai merupakan belanja tertinggi dengan 
rata-rata pertahun sebesar 87,5 persen.  Sementara jenis belanja              
tidak langsung terendah adalah belanja bunga dengan rata-rata sebesar            
0,2 persen. 
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Tabel 3.14. 
Realisasi Rincian Belanja Langsung Kota Medan  

Tahun 2005-2009 (Rp. Juta) 

Tahun 

Belanja 
Pegawai 

Belanja Barang 
Dan Jasa 

Belanja Modal 
Total Belanja 

Daerah 

Nilai 

(Juta Rp.) 
(%) 

Nilai 

(Juta Rp.) 
(%) 

Nilai 

(Juta Rp.) 
(%) 

Nilai 

(Juta Rp.) 
(%) 

2005  6.416,2  1,30   287.879,0   59,4  190.047,2  39,2  484.342,4  100,0  

2006 403.952,7  41,3   357.757,3   36,6  215.676,8  22,1  977.386,8  100,0  

2007 139.286,1  19,5   328.223,0   45,9  247.490,7  34,6  714.999,8  100,0  

2008 148.721,9  21,8   289.610,9   42,5  242.526,1  35,6  680.858,8  100,0  

2009 157.519,3  16,4   387.606,9   40,2  417.969,2  43,4  963.095,4  100,0  

Rerata 171.179,2  20,1   330.215,4   44,9  262.742,0  35,0  764.136,6  100,0  

Sumber : Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 
 

Pada Table 3.14. menunjukkan rincian belanja langsung selama periode 
2005-2009 dengan rata-rata pertahun sebesar Rp. 764,14 Milyar.         
Belanja barang dan jasa merupakan belanja tertinggi dengan rata-rata 
pertahun sebesar 44,9 persen, kemudian menyusul belanja modal 
sebesar 35 persen.  Sementara belanja pegawai pada belanja langsung 
rata-rata sebesar 20,1 persen. 

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah 
antara lain adalah: 

1. Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan 
perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus 
mengalami perubahan yang menyebabkan kelambatan dalam proses 
penyusunan anggaran. Situasi itu  cenderung mengganggu kelancaran 
dalam pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam 
pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. 

2. Adanya perubahan peraturan perundangan yang sangat cepat tanpa 
diikuti oleh sosialisasi juga telah menyebabkan keterlambatan 
penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan berdampak terhadap 
kurang optimalnya penyerapan belanja daerah.  

3. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan 
anggaran dan pengalokasian dana terutama dalam penentuan 
prioritas belanja, dengan mengacu pada prinsip anggaran               
berbasis kinerja. 

4. Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam 
mengalokasikan anggaran belanja daerah. 

5. Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban kerja. 

6. Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan 
anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. 
Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja 
program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam 
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mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan 
sasaran pembangunan kota. 

 

Berdasarkan data dan informasi capaian kinerja pengelolaan keuangan 
daerah selama tahun 2005-2009 dapat disusun rata-rata pertumbuhan 
pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 
2010, sebagai berikut : 

Tabel 3.15. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 

Kota Medan Tahun 2005-2010 

No. Uraian 

Tahun Rata-rata 

2010 Pertumbuhan 

(Rp) (%) 

A Belanja Tidak Langsung 
    

979,768,525,400.00  
                                     

5.46  

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 940,766,629,400.00  12.50 

2 
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan 
DPRD serta Operasional KDH/WKDH 

5,762,744,000.00  
2.5 

3 Biaya Pemungutan Pajak 30,739,152,000.00  12.72 

4 Belanja Bunga 2,500,000,000.00  0 

B Belanja Langsung 
        

234,043,435,530.00  20.11 

1 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 240,000,000.00  10 

2 
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan 
bulanan kantor seperti listrik, air, telepon 
dan sejenisnya) 

233,803,435,530.00  20 

C Pembiayaan Pengeluaran 
           

10,000,000,000.00  0 

1 Pembayaran Pokok Utang 10,000,000,000.00  0 

        

  TOTAL (A+B+C) 
     
1,223,811,960,930.00  7.78 

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan, 2010. 

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa selama periode         
tahun 2005-2010, belanja tidak langsung dalam bentuk belanja gaji dan 
tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta 
operasional KDH/Wakil KDH termasuk biaya pemungutan pajak dan 
belanja bunga meningkat rata-rata 5,46 persen per tahun. Sedangkan 
belanja langsung dalam bentuk belanja beasiswa, pendidikan PNS dan 
belanja jasa kantor meningkat rata-rata 20,11 persen per tahun. 
Selanjutnya, pembiayaan pengeluaran dalam bentuk pembayaran pokok 
utang relatif sama setiap tahunnya. Secara kumulatif belanja pengeluaran 
periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama selama periode tahun 
2005-2010 meningkat rata-rata 7,78 persen per tahun. 
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3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 

Berdasarkan perkembangan keuangan daerah 2005-2010, strategi 
dan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah                   
Kota Medan selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat 

melalui berbagai langkah sebagai berikut: 

a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi 

dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan 

retribusi daerah;  

b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk 

meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah;  

c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai 

peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan 

PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, 

ketepatan dan kecepatan pelayanan; 

e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali 

sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara 

persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan sehingga dapat 

meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut; 

g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk 

memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Daerah; 

h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, 

pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah. 

2. Mengupayakan peningkatan penerimaaan dari sumber dana 

perimbangan, melalui : 

a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat 
dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar 
perhitungan pembagian dana perimbangan;  

b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana 
perimbangan; 
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3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan 

menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan 

asli daerah yang baru dan yang sah, melalui :  

a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan 
seluruh SKPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah; 

b. Mengembangkan ekstensifikasi PAD, dengan meminimalisir resiko 
munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah. 

 
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Pemerintah             
Kota Medan dapat diperkirakan pada Tahun 2011-2015 seperti yang 
terlihat pada Tabel 3.15. Pada tabel tersebut diketahui selama periode 
2011-2015, pendapatan daerah tumbuh rata-rata sebesar 14,69 persen, 
PAD rata-rata sebesar 12,72 persen, dana perimbangan rata-rata sebesar 
11,82 persen dan  lain-lain pendapatan yang sah meningkat rata-rata 
sebesar 19,55 persen per tahun. 
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Tabel 3.16. Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015 

Uraian 

Tahun Rata-rata Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2010 Pertumbuhan 2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

Pendapatan Asli Daerah 
    

548,479,109,229.00  12.72 829,793,558,792 935,306,828,130 1,054,236,747,776 1,188,289,325,957 1,339,387,500,163 

Pendapatan Pajak Daerah 
        

326,008,726,000.00  12.48 547,629,048,289 615,988,035,542 692,880,082,086 779,370,345,610 876,656,944,426 

Retribusi Daerah 
        

201,210,065,155.00  11.98 244,477,078,894 273,768,801,445 306,570,075,949 343,301,395,088 384,433,632,359 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yg dipisahkan 

          
10,439,039,585.00  29.04 11,691,162,561 15,086,831,218 19,468,763,265 25,123,416,415 32,420,449,300 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah 

          
10,821,278,489.00  15.91 25,996,269,048 30,132,187,342 34,926,116,219 40,482,742,931 46,923,410,120 

                

Dana Perimbangan 
  

1,253,196,004,400.00  11.26 1,315,146,403,400 1,463,192,379,663 1,627,903,885,354 1,811,156,958,431 2,015,038,822,369 

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 
Pajak 

        
307,663,152,000.00  11.30 266,018,603,000 296,088,303,391 329,556,964,875 366,808,792,693 408,271,421,143 

Dana Alokasi Umum 
        

878,331,852,400.00  10.28 967,533,300,400 1,066,995,879,755 1,176,683,228,313 1,297,646,453,996 1,431,044,718,791 

Dana Alokasi Khusus 
          

67,201,000,000.00  35.05 81,594,500,000 110,196,513,943 148,824,635,058 200,993,399,951 271,449,325,632 

                

Lain-Lain Pendapatan yang Sah 
    

299,956,051,000.00  15.14 483,161,200,537 556,321,921,524 640,560,707,326 737,555,008,880 849,236,278,315 

Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemda Lainnya 

        
267,133,891,000.00  17.83 285,484,210,537 336,376,786,755 396,341,858,819 466,996,758,509 550,247,135,409 

Bantuan Keuangan dari Provinsi 
atau Pemda Lainnya 

          
31,822,160,000.00  31.80 23,042,440,000 30,370,801,817 40,029,858,079 52,760,857,205 69,540,792,462 

Pendapatan Hibah 
                                           

-  0.00 4,850,000,000 4,850,000,000 4,850,000,000 4,850,000,000 4,850,000,000 

Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus 

            
1,000,000,000.00  -26.17 169,784,550,000 125,345,618,978 92,538,008,888 68,317,370,473 50,436,173,897 

                

Total Pendapatan Daerah 2,101,631,164,629 12.23 2,628,101,162,729 2,949,517,934,931 3,310,243,978,373 3,715,086,816,928 4,169,441,934,638 

Sumber : Data Diolah (2010) 
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Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota dari sektor 
publik  dalam periode tahun 2011-2015, maka pendapatan daerah 
Pemerintah Kota Medan dalam 5 tahun ke depan diproyeksikan tumbuh 
rata-rata 12,23 persen per tahun atau dari Rp 2,6 Trilyun lebih tahun 2011 
menjadi Rp 4,1 Trilyun lebih tahun 2015. Peningkatan pendapatan daerah 
tersebut diperkirakan dapat diperoleh dari pertambahan pendapatan asli 
daerah (PAD) yang tumbuh rata-rata 12,72 persen per tahun atau dari         
Rp 829,79 Milyar tahun 2011 menjadi Rp 1,34 Trilyun   tahun 2015. 
Demikian juga dana perimbangan diperkirakan tumbuh   rata-rata            
11,26 persen per tahun atau dari Rp 1,32 Trilyun tahun 2011 menjadi          
Rp 2,02 Trilyun tahun 2015. Selanjutnya, lain-lain pendapatan yang sah 
diperkirakan tumbuh rata-rata 15,14 persen per tahun atau dari              
Rp 483,16 Milyar tahun 2011 menjadi Rp 849,24 Milyar tahun 2015. 
 
Bila dihubungkan dengan kebutuhan investasi untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata  8,28 persen per tahun, maka 
sumber pembiayaan pembangunan kota dari APBD Pemerintah                
Kota Medan diperkirakan mencapai 18,66 persen dari total perkiraan 
kebutuhan investasi.  
 
Beberapa asumsi yang digunakan dalam memperkirakan proyeksi 
pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 adalah : 
1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung semakin dinamis dan 

progresif (rata-rata 8,28 persen per tahun) 

2. Semakin besarnya desentralisasi fiskal dari pusat kepada daerah  

3. Semakin efektifnya implementasi pelaksanaan program intensifikasi 

dan ekstensifikasi PAD, tanpa menimbulkan beban ekonomi                

biaya tinggi. 

Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan secara bertahap 
akan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, yang 
mendorong pada kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dan 
sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.  

 Pemerintah Kota Medan akan melakukan berbagai langkah untuk 
melanjutkan berbagai program dan kegiatan pembangunan kota dengan 
kinerja baik, mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang 
belum optimal; serta menambahkan program dan kegiatan baru yang 
dapat memacu peningkatan kesejahteraan rakyat, daya saing dan 
kemajuan daerah. Strategi pengelolaan belanja daerah pada               
tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
1. Anggaran belanja daerah setiap SKPD harus dapat menjamin 

terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota yang 
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Medan 2005-2025 dan RPJMD Kota Medan               
Tahun 2011-2015. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan 
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setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 
Pemerintah Kota Medan harus mampu menghasilkan keluaran dan 
memberikan dampak positif dalam mempercepat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. 

2. Anggaran belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
harus secara jelas menunjukkan kesesuaian dengan tugas pokok dan 
fungsi setiap SKPD seperti tercantum dalam Rencana Strategis 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011-2015 
dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 
SKPD).Langkah ini dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang 
disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak 
terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi 
serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan 
sasaran pembangunan kota. 

3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan 
penghematan pada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Selain itu, 
seluruh SKPD perlu merumuskan kegiatan secara cermat, akurat dan 
terukur agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan 
dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.  

 

Kebijakan belanja langsung selama tahun 2011-2015 diarahkan pada 
pencapaian hasil dan manfaat program dan kegiatan sebagai berikut. 

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kota Medan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan 
pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan alokasi anggaran pendidikan 
minimal sebesar 20 persen anggaran sesuai peraturan perundangan 
yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar           
dan menengah. 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar 
rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik, 
cepat, bermutu, dan terjangkau.  

4. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak 
berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan 
pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan 
jembatan, drainase, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya. 

5. Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap 
jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, 
belanja perjalan dinas, serta belanja barang dan jasa. 

6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran 
khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial 
dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan               
yang berlaku. 
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7. Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil 
dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
daerah dan prioritas pembangunan daerah lingkar luar. 

8. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing 
antara APBD Kota Medan dengan APBD Provinsi Sumatera Utara, 
dan antara APBD Kota Medan dan APBN. 

9. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan 
yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari           
1 tahun yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan 
dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2011-2015 diarahkan 
pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan 
yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan 
umum dan administrasi pemerintahan;  

2. Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan 
melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga 
menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap 
unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, 
serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah; 

3. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi 
tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan       
antar SKPD. 

Melalui kebijakan belanja daerah tersebut, dalam periode 2011-2015 
struktur belanja daerah adalah sebagai berikut : belanja langsung secara 
kumulatif rata-rata adalah 52 persen dari belanja total, sedangkan belanja 
tidak langsung diperkirakan sekitar 48 persen. Perkiraan belanja daerah 
Kota Medan hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut.  

Pada Tabel 3.16 terlihat bahwa perkiraan belanja daerah Kota Medan 
lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan daerah, sehingga 
diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami defisit. 

Desifit pendapatan daerah pada tahun 2011 diperkirakan                                          
mencapai Rp 338,906,416,356 dan mencapai Rp   454,390,930,289  
tahun 2015. 
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Tabel 3.17. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan 

Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Medan Tahun 2011-2015 

No. Uraian 

Tahun Tingkat Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2010 Pertumbuhan 2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp) (%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

A Belanja Tidak Langsung     979,768,525,400.00                 5.46  1,027,953,359,000.00  1,155,661,822,971.63  1,299,332,720,142.86  1,460,962,687,793.82  1,642,798,149,284.06  

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 
940,766,629,400.00  12.50 971,068,638,000.00  1,092,452,217,750.00  1,229,008,744,968.75  1,382,634,838,089.84  1,555,464,192,851.07  

2 

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan 
DPRD serta 

5,762,744,000.00  2.5 5,780,000,000.00  5,924,500,000.00  6,072,612,500.00  6,224,427,812.50  6,380,038,507.81  

Operasional KDH/WKDH 
              

3 Biaya Pemungutan Pajak 
30,739,152,000.00  12.72 48,604,721,000.00  54,785,105,221.63  61,751,362,674.11  69,603,421,891.47  78,453,917,925.17  

4 Belanja Bunga 
2,500,000,000.00  0 2,500,000,000.00  2,500,000,000.00  2,500,000,000.00  2,500,000,000.00  2,500,000,000.00  

    
              

B Belanja Langsung     234,043,435,530.00  20.11 281,114,122,636.00  337,281,947,163.20  404,677,836,595.84  485,546,853,915.01  582,583,019,698.01  

1 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 
240,000,000.00  10 550,000,000.00  605,000,000.00  665,500,000.00  732,050,000.00  805,255,000.00  

2 
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan 
kantor seperti listrik, air, telepon dan 
sejenisnya) 

233,803,435,530.00  20 280,564,122,636.00  336,676,947,163.20  404,012,336,595.84  484,814,803,915.01  581,777,764,698.01  

    
              

C Pembiayaan Pengeluaran        10,000,000,000.00  0 10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  

1 Pembayaran Pokok Utang 
10,000,000,000.00  0 10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  

    
              

  
TOTAL (A+B+C)  1,223,811,960,930.00  7.78 1,319,067,481,636.00  1,502,943,770,134.83  1,714,010,556,738.70  1,956,509,541,708.82  2,235,381,168,982.07  

Sumber : Hasil analisis, 2010. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin 
efektif, maka belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib 
dan mengikat serta menjadi prioritas utama selama tahun 2011-2015 
diperkirakan meningkat rata-rata 7,78 persen per tahun, baik dalam 
bentuk belanja tidak langsung, belanja langsung maupun pembiayaan 
pengeluaran. Belanja tidak langsung dimaksud adalah belanja gaji dan 
tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta 
operasional KDH/Wakil KDH, biaya pemungutan pajak dan belanja bunga.         
Untuk belanja langsung terdiri dari belanja beasiswa pendidikan PNS dan 
belanja jasa kantor. Sedangkan pembiayaan pengeluaran dikhususkan 
pada pembayaran pokok utang. Belanja tidak langsung diperkirakan 
meningkat rata-rata 5,46 persen per tahun atau  dari Rp 1,03 Trilyun tahun 
2011 menjadi Rp 1,64 Trilyun tahun 2015, sedangkan belanja langsung 
meningkat rata-rata 20,11 persen per tahun atau dari Rp 281,11 Milyar 
tahun 2011 menjadi Rp 582,58 Milyar tahun 2015. 
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3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan 

 

Tabel 3.18. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 

untuk Mendanai Pembangunan Kota 

Tahun 2011-2015 

No Uraian 

Proyeksi 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Pendapatan 2,628,101,162,729 2,949,517,934,931 3,310,243,978,373 3,715,086,816,928 4,169,441,934,638 

2 Sisa lebih riil perhitungan anggaran 
       
338,906,416,356.00  364,684,459,567 392,423,243,207 422,271,905,942 454,390,930,289 

  Total penerimaan 2,967,007,579,085 3,314,202,394,498 3,702,667,221,580 4,137,358,722,870 4,623,832,864,927 

  Dikurang :           

3 Belanja dan pengeluaran 
pembiayaan yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama 

1,319,067,481,636 1,502,943,770,135 1,714,010,556,739 1,956,509,541,709 2,235,381,168,982 

  
Kapasitas riil kemampuan 
keuangan 1,647,940,097,449 1,811,258,624,363 1,988,656,664,841 2,180,849,181,161 2,388,451,695,945 

Sumber : Hasil analisis, 2010. 
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Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa kapasitas keuangan daerah 
atau yang disebut dengan total penerimaan daerah selama tahun 2011-2015 
diperkirakan meningkat dari Rp 2,97 Trilyun tahun 2011 menjadi                           
Rp 4,62 Trilyun tahun 2015 atau meningkat rata-rata 10,21 persen per tahun. 
Sedangkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai 
pembangunan kota diperkirakan meningkat dari Rp 1,65 Trilyun tahun 2011 
menjadi Rp 2,39 Trilyun tahun 2015. Kapasitas riil kemampuan keuangan 
daerah merupakan pengurangan dari total penerimaan daerah yang 
diperkirakan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang 
wajib dan mengikat serta prioritas utama diperkirakan meningkat dari                    
Rp 1,32 Trilyun tahun 2011 menjadi Rp 2,23 Trilyun tahun 2015.  
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Tabel 3.19. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Medan 

Tahun 2011-2015 

No Uraian Proyeksi 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1,647,940,097,449 1,811,258,624,363 1,988,656,664,841 2,180,849,181,161 2,388,451,695,945 

II PRIORITAS I (Prioritas Kota) 1,088,321,311,380 1,224,952,945,722 1,373,219,422,105 1,533,525,736,129 1,706,134,855,589 

  Belanja langsung yang wajib dan mengikat 
serta prioritas utama (pendidikan) 

             225,586,140,500        259,159,535,331.61            297,729,570,639.54            342,039,883,347.45            392,944,783,915.94  

  Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama (utang 
rekanan)                   6,267,280,000             7,200,022,878.15                 8,271,583,437.45                 9,502,621,550.04              10,916,871,842.76  

  Program visi misi (di luar pendidikan) 856,467,890,880.00       958,593,387,512.20        1,067,218,268,027.91        1,181,983,231,231.81        1,302,273,199,830.27  

  Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan 
daerah setelah menghitung alokasi 
pengeluaran prioritas I  

559,618,786,069 586,305,678,641 615,437,242,736 647,323,445,032 682,316,840,356 

III Prioritas II (Prioritas SKPD) 110,403,677,567 125,860,192,426 143,480,619,366 163,567,906,077 186,467,412,928 

  Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan 
daerah setelah menghitung alokasi 
pengeluaran prioritas I dan II    (I-II) 

449,215,108,502 460,445,486,215 471,956,623,370 483,755,538,954 495,849,427,428 

IV Prioritas III               449,215,108,502              460,445,486,215                  471,956,623,370                  483,755,538,954                  495,849,427,428  

  Belanja tidak langsung yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama (hibah-BOS, 
bansos, BTT, penyertaan modal) 

             206,193,808,502              211,348,653,715                  216,632,370,057                  222,048,179,309                  227,599,383,792  

  Belanja tidak langsung (tambahan 
penghasilan)              243,021,300,000              249,096,832,500                  255,324,253,313                  261,707,359,645                  268,250,043,636  

  Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-
III-IV) 0 0 0 0 0 

Sumber : Hasil analisis, 2010. 
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Secara umum rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan 
daerah dibagi dalam  3 prioritas, yaitu : (1) prioritas 1 yang terdiri dari 
belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, yaitu 
urusan pendidikan, pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat 
serta prioritas utama yaitu utang rekanan dan program visi misi di luar 
urusan pendidikan yaitu urusan kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, 
peningkatan administrasi kepegawaian, serta program penurunan angka 
pengangguran dan kemiskinan. (2) prioritas 2 yang terdiri dari belanja 
untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagai prioritas SKPD 
dan (3) prioritas 3 yang terdiri dari belanja tidak langsung yang wajib dan 
mengikat serta prioritas utama seperti hibah-BOS, bantuan sosial, belanja 
tidak terduga, dan penyertaan modal termasuk belanja tidak langsung 
dalam bentuk tambahan penghasilan. 

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk 
mendukung belanja prioritas 1 diperkirakan meningkat dari Rp 1,08 Trilyun 
tahun 2011 menjadi Rp 1,71 Trilyun tahun 2015. Untuk prioritas 2, alokasi 
belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 110,40 Milyar tahun 2011 dan 
meningkat mencapai Rp 186,47 Milyar tahun 2015. Selanjutnya,               
untuk prioritas 3, alokasi belanja daerah yang diperlukan mencapai                      
Rp 449,22 Milyar tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 495,85 Milyar 
tahun 2015.  

Berdasarkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk             
masing-masing prioritas maka struktur APBD Kota Medan                        
tahun 2011-2015 diharapkan dapat tetap dalam bentuk APBD yang 
bersifat dinamis dan berimbang. 
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Tabel 3.20. Kerangka Pendanaan 

Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan 

Tahun 2011-2015 

No Jenis Dana 

Alokasi 

2011 2012 2013 2014 2015 

% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp 

1 Prioritas I (Prioritas Kota/6 
fokus pembangunan kota 2011-
2015) 

66.0   1,088,321,311,380  67.6   1,224,952,945,722  69.1   1,373,219,422,105  70.3   1,533,525,736,129  71.4   1,706,134,855,589  

2 Prioritas II (Prioritas SKPD) 6.7      110,403,677,567  6.9      125,860,192,426  7.2      143,480,619,366  7.5      163,567,906,077  7.8      186,467,412,928  

3  Prioritas III (BTL 
wajib/mengikat/penyertaan 
modal/tambahan penghasilan) 

27.3      449,215,108,502  25.4      460,445,486,215  23.7      471,956,623,370  22.2      483,755,538,954  20.8      495,849,427,428  

  Total 100   1,647,940,097,449  100   1,811,258,624,363  100   1,988,656,664,841  100   2,180,849,181,161  100   2,388,451,695,945  
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Berdasarkan data table di atas, diketahui bahwa proporsi alokasi belanja 
daerah untuk masing-masing prioritas 1, 2 dan 3 adalah rata-rata            
68,89 persen untuk prioritas 1 dan 7,23 persen untuk prioritas 2 serta 
23,87 persen untuk prioritas 3 selama periode tahun 2011-2015. 
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BAB 4 

ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH 

 

 

Perencanaan dan implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota 

tahun 2011-2015 akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang diperkirakan 

akan terjadi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, analisis isu strategis 

daerah perlu dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis, 

baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat 

mempengaruhi upaya perwujudan  visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan  

kota dalam lima tahun mendatang (2011-2015).  

 

4.1. Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan 

ancaman yang diperkirakan akan terjadi dalam lima tahun mendatang berkaitan 

dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kota Medan, yaitu globalisasi, 

demokratisasi dan desentralisasi.  

 

4.1.1. Analisis Peluang Kota Medan 

Globalisasi merupakan fenomena global yang menjadi kecenderungan 

pilihan-pilihan interaksi/pergaulan antar bangsa/Negara sejak lebih 3 (tiga) 

dasawarsa terakhir. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan 

barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara 

bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar 

internasional secara lebih terbuka diyakini akan memberi peluang bagi masa 

depan  Kota Medan, yaitu: 

1. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk 

dan barang dari dan ke Kota Medan. 

2. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan 

investasi, produksi serta perdagangan dan jasa terutama komoditi utama 

yang dihasilkan Kota Medan. 

3. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional (ASEAN-CINA, IMT-GT, 

Sister City, AFTA, APEC, serta masyarakat ekonomi ASEAN)  akan 

mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih 

produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan 

Pemerintah Kota Medan. 

4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan 

berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi,                 
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ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen 

pemerintahan daerah. 

5. Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal, nasional dan 

internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan 

peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan parwisata baik 

wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner dan belanja maupun wisata 

budaya Kota Medan.  

 

D isamping isu globalisasi, sejak tahun 1998, isu desentralisasi telah 

mendorong berbagai  perubahan dalam sistem bernegara, berbangsa dan 

bermasyarakat. Demokratisasi  yang ditandai oleh perubahan tatanan 

kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik berusaha mengedepankan 

aspirasi dan partisipasi rakyat, dan hal ini memberikan peluang yang besar bagi  

Kota Medan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, 

yaitu: 

1. Proses formulasi kebijakan publik yang menyangkut kehidupan 

masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, adil dengan 

mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan 

pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak 

sosial, ekonomi dan budaya rakyat.  

2. Proses pengelolaan sumber daya pembangunan kota dan aset daerah 

akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, 

kesetaraan gender, kekhususan, dan keragaman masyarakat                

yang bersifat plural. 

3. Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota akan 

mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong 

pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta 

terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati 

kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat. 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

memiliki semangat desentralisasi dan otonomi daerah dengan memberikan 

kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Medan 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota, seperti : 
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1. Melalui kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah  Kota 

Medan akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk 

mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif serta 

kreatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. 

2. Pemerintah  Kota Medan akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya 

secara optimal dan memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah           

dan bermutu. 

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan 

penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, 

kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat. 

 

 

4.1.2. Analisis Ancaman Kota Medan 

Globalisasi sebagai kecenderungan global pada sisi lain juga membawa 

dampak yang  menjadi ancaman bagi Kota Medan, yaitu: 

1. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan kota akan 

mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk laut, dan sumber daya 

buatan secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan 

pembangunan kota.  

2. Arus masuk barang dari pasar internasional akan cenderung mendominasi 

pasar lokal yang dapat berdampak bagi menurunnya produksi dan 

pendapatan para pelaku usaha tradisional di  Kota Medan.  

3. Potensi krisis ekonomi dan krisis energi termasuk pangan yang berasal dari 

gejolak pasar internasional akan dapat membawa dampak bagi 

menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya 

angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, kesenjangan dan 

menurunnya pendapatan daerah  Pemerintah Kota Medan.  

4. Migrasi penduduk (kommuter) yang tinggi seringkali menyebabkan 

meningkatnya kriminalitas dan masuknya aksi terorisme. 

5. Arus migrasi yang bersifat kommuter dengan tingkat keterampilan dan 

pendidikan rendah menyebabkan munculnya permasalahan sosial 

ekonomi. 

6. Ketergantungan bahan baku dan barang modal dari luar daerah, 

7. Terjadinya degradasi budaya lokal akibat arus globalisasi. 
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8. Dominasi kepemilikan modal dan usaha produksi oleh pelaku usaha dari 

luar Kota Medan. 

Demokratisasi yang tidak efektif kemungkinan dapat membawa 

perubahan yang tidak sepenuhnya diharapkan bagi keberlanjutan 

pembangunan  kota, yaitu: 

1. Proses konsultasi antara Pemerintah Kota Medan, DPRD dan masyarakat 

sipil kadang-kadang  memerlukan waktu yang panjang, bertahap dan tidak 

pasti sehingga berdampak pada lambatnya pengambilan kebijakan publik. 

2. Pelaksanaan demokrasi lokal lebih dipahami secara sempit sebagai 

kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin 

dan berbuat destruktif, sehingga ketertiban dan ketenteraman kehidupan 

masyarakat dapat terganggu. 

3. Peran partai politik yang cenderung dominan dapat berdampak pada 

melemahnya tingkat  partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi 

masyarakat. 

 

Desentralisasi dan otonomi daerah dapat membawa dampak yang dapat 

mengganggu kelancaran pembangunan  kota, yaitu: 

1. Berbagai peraturan perundang-undangan  tidak sepenuhnya konsisten dan 

kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan kota.  

2. Belum seimbangnya antara pembagian urusan dan sumberdaya antara 

Pemerintah dan Pemerintah Kota menyebabkan kurang optimalnya 

pelayanan publik. 

3. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dapat menumbuhkan 

persaingan antar daerah yang cenderung mengabaikan kepentingan yang 

lebih luas dan jangka panjang.  

4. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Provinsi dan Kota menyebabkan 

kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta 

lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota. 

5. Meningkatnya kesenjangan antar kawasan sebagai akibat perbedaan 

kapasitas, sumber daya dan prasarana di masing-masing kawasan. 
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4.2. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal  Kota Medan dilakukan untuk 

mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, 

sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta 

berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, 

misi, tujuan dan sasaran pembangunan  kota dalam lima tahun 

mendatang (2011-2015). 

  

4.2.1. Analisis Kekuatan Kota Medan 

Lingkungan strategis internal Kota Medan pada dasarnya 

memberikan kekuatan bagi Kota Medan sebagai berikut : 

1. Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. 

2. Kota Medan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terutama 

perdagangan dan jasa bagi kabupaten/kota di wilayah Sumatera 

bagian utara.  

3. Kota Medan memiliki posisi strategis dengan prasarana dan sarana 

transportasi yang memadai dan berkembang. 

4. Kota Medan sebagai kota metropolitan baru  mengemban         fungsi-

fungsi regional dan nasional. 

5. Kota Medan memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja  yang besar  

dan relatif terampil. 

6. Kota Medan sebagai kota yang bersejarah dengan penduduknya multi 

etnis dan multi budaya.  

7. Kota Medan telah membangun hubungan kerjasama internasional 

dengan kota-kota bersaudara di luar negeri (sister city). 

8. Kota Medan memiliki ketersediaan prasarana dan sarana sosial dan 

ekonomi yang relatif lengkap.  

9. Kerukunan umat beragama dan budaya masyarakat yang               

bersifat terbuka.  

 

4.2.2. Analisis Kelemahan Kota Medan 

Di samping  kekuatan lingkungan strategis yang dimiliki, Kota 

Medan juga berpotensi memunculkan kelemahan-kelemahan sebagai 

berikut : 
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1. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang 

disebabkan belum tertatanya kelembagaan secara memadai, dan 

belum konsistennya manajemen pemerintahan dan pembangunan kota 

berbasis kinerja.  

2. Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan dan 

pelayanan publik sebagai akibat masih belum lengkapnya pelayanan 

terpadu satu pintu. 

3. Tingginya belanja tidak langsung APBD belum sepenuhnya mampu 

mendorong peningkatan kinerja aparat birokrasi dalam memberikan 

pelayanan publik. 

4. Belum optimalnya kinerja ekonomi daerah dalam mengatasi 

pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan wilayah.  

5. Kurang harmonisnya hubungan industrial.  

6. Belum optimalnya perkembangan kelembagaan BUMD, UMKM,            

dan koperasi.  

7. Belum optimalnya Kota Medan sebagai tujuan investasi utama sebagai 

akibat belum kuatnya keunggulan kompetitif, komparatif dan 

kooperatif. 

8. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perekonomian (jalan, 

listrik, telepon, dan air) yang menghambat pengembangan usaha dan 

pelayanan publik.  

9. Lemahnya keterkaitan sektor-sektor ekonomi baik dari sisi produksi 

maupun penyerapan tenaga kerja. 

10. Belum konsistennya implementasi perencanaan, pemanfaatan dan 

pengendalian tata ruang kota. 

11. Masih tingginya permasalahan sosial yang cukup beragam. 

12. Meningkatnya kejadian luar biasa yang dialami masyarakat seperti 

demam berdarah, penyakit menular dan gizi buruk. 

13. Masih tingginya potensi gangguan ketertiban masyarakat dan kurang 

tertibnya perilaku berlalu lintas.  

14. Meningkatnya degradasi lingkungan hidup. 
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4.3. Isu Strategis Daerah 

Memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, maka isu 

strategis Kota Medan dalam lima tahun (2011-2015) mendatang adalah 

sebagai berikut:  

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan 

publik. 

2. Relatif masih lemahnya koordinasi antar SKPD dan antar tingkatan 

pemerintahan untuk mendukung keserasian pembangunan kota. 

3. Belum seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar 

dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan 

munculnya pengangguran yang masif.  

4. Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-

pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.  

5. Belum adanya keterpaduan prasarana dan sarana perkotaan yang 

membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah        

Kota Medan. 

6. Masih kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap 

kelestarian lingkungan yang menyebabkan timbulnya konflik 

pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya 

dukung lingkungan. 
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BAB 5 

VISI, MISI, TUJUAN DAN  SASARAN PEMBANGUNAN KOTA 

 

5.1 Visi dan Misi 

5.1.1 Visi 

Perumusan visi Kota Medan ini didasarkan kepada beberapa hal,        
diantaranya: kemajuan yang telah dicapai pada periode 2005-2010;           
hasil analisis isu strategis; visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Medan 
yang terpilih untuk masa bakti 2010-2015; RPJPD Kota Medan               
2006-2025; prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam 
RPJMN 2010-2014 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara 
yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2009-2013; tujuan 
nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas,  maka visi pembangunan 
Kota Medan Tahun 2011–2015 dirumuskan sebagai berikut: 

 

”KOTA MEDAN MENJADI  KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA 
SAING,  NYAMAN, PEDULI, DAN SEJAHTERA” 

Makna utama visi pembangunan kota tahun 2011-2015 dapat dijelaskan          
sebagai berikut: 

Kota Metropolitan  

Bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang berfungsi sebagai pusat 
kegiatan nasional terutama pusat penyelengaraan pemerintahan; pusat 
kehidupan politik lokal; pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan 
jasa; pusat kegiatan sosial, seni dan  budaya masyarakat; serta pusat 
permukiman maju yang ditandai oleh semakin terpadunya kegiatan sosial 
ekonomi; terciptanya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan; 
tersedianya prasarana dan sarana yang maju, bermutu, dan terpadu; 
tertatanya ruang dan lingkungan hidup, sebagai ciri utama kota 
metropolitan baru.  

Berdaya saing  

Bermakna bahwa Kota Medan mempunyai keunggulan kompetitif, 
komparatif dan koperatif secara regional, nasional dan global yang 
ditandai oleh tingginya produktivitas sumberdaya manusia; 
berkembangnya industri, perdagangan dan jasa keuangan; tersedianya 
infrastruktur sosial ekonomi yang  lengkap; terjaganya stabilitas 
keamanan, sosial, dan politik; terwujudnya tata pemerintahan yang 
profesional; serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Nyaman  

Bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota layak huni bagi seluruh warga 
kota dan warga asing dalam mengekspresikan dan menjalankan kegiatan 
sosial, ekonomi dan budaya yang ditandai oleh suasana aman, tenang, 
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damai, tertib, beradab, bersahaja, serta bebas dari rasa takut dan 
khawatir. 

Peduli  

Bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang memberikan pelayanan 
dan perhatian yang tulus, empati, adil, dan merata bagi seluruh warga 
kota tanpa membedakan suku, ras, agama, asal-usul, dan golongan yang 
ditandai oleh sikap warga kota yang disiplin, suka bekerja keras,terbuka, 
toleran, berpikir positif, kebersamaan, keteladanan dan kearifan.  

Sejahtera  

Bermakna utama bahwa Kota Medan menjadi kota dengan masyarakat 
yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya, baik hak atas 
pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, 
kehidupan keagamaan, keamanan, berkurangnya angka kemiskinan 
absolut dan pengangguran serta semakin meningkatnya pendapatan 
masyarakat. 

 

5.1.2 Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan 
dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan dan tanggungjawab seluruh 
pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah 
maupun masyarakat selama lima tahun ke depan, maka misi 
pembangunan kota tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan yang Demokratis, 
Berkeadilan, Transparan Dan Akuntabel; 

(2) Meningkatkan Penataan Prasarana dan Sarana Perkotaan  yang 
Serasi dan Seimbang untuk Semua Kawasan Kota; 

(3) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan  Ekonomi Kota yang Merata 
dan Berkelanjutan; 

(4) Mewujudkan Penataan Lingkungan Perkotaan yang Bersih, Sehat, 
Nyaman dan Religius; 

(5) Meningkatkan Kualitas Masyarakat Kota. 

 

Makna utama misi pembangunan kota tahun 2011-2015 adalah sebagai 
berikut: 

(1)  Meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, 
berkeadilan, transparan dan akuntabel. 

Meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, 
berkeadilan, transparan dan akuntabel berarti dan dimaknai 
membangun suatu pemerintahan yang beretos kerja memberikan 
pelayanan kepada  masyarakat dengan prinsip-prinsip pokok             
10 kepemerintahan yang baik. Pemerintahan daerah yang baik 
merupakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan kota yang 
berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki daya saing.        
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Oleh karena itu, membangun pemerintahan daerah yang baik  
merupakan misi utama yang dijalankan 5 tahun ke depan.  

 

(2) Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan  yang 
serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota. 
Hal ini dimaknai sebagai membangun dalam rangka  kegiatan 
masyarakat yang bersifat sosial maupun ekonomi. Pembangunan  
dilakukan secara serasi dan seimbang berarti tetap memperhatikan 
prinsip efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas, juga 
tetap memperhatikan keserasian antara kawasan misalnya 
kawasan pusat kota dan kawasan lingkar luar maupun kawasan 
lainnya yang tertinggal. Daya saing ekonomi kota akan sangat 
berarti bila didukung oleh sarana dan prasarana kota yang modern. 
Hadirnya sarana dan prasarana kota yang modern, handal dan asri 
merupakan syarat perlu bagi pembangunan kota  secara 
keseluruhan. 

 
(3) Meningkatkan akselerasi pertumbuhan  ekonomi kota yang 

merata dan berkelanjutan 

Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota dimaknai 
sebagai percepatan pertumbuhan perekonomian kota yang memiliki 
kualitas dan mampu menciptakan kesempatan kerja sekaligus 
mengentaskan kemiskinan kota secara berkelanjutan, serta upaya 
memberikan perkuatan terhadap sektor unggulan ekonomi kota, 
terutama UKMK.  

 

(4) Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, 
sehat, nyaman dan religius.  

Lingkungan perkotaan baik permukiman, perdagangan dan industri 
harus bersih, sehat, nyaman dan religius serta terhindar dari 
bahaya seperti banjir, kebakaran, dan konflik sosial. Ini dimakna 
lingkungan yang akan diciptakan harus dapat memberikan rasa 
nyaman dan  menunjang peningkatan kesehatan, serta harus 
berkelanjutan dan menjamin masa depan pembangunan kota. 

 

(5) Meningkatkan kualitas masyarakat kota 

Misi ini dimaknai untuk membangun masyarakat yang sejahtera 
melalui upaya peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan 
masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan publik, 
keamanan dan ketertiban, religius dan partisipatif serta dalam 
suasana kehidupan yang harmonis dan menjalankan ibadah sesuai 
dengan agama masing-masing, serta peningkatan kualitas sumber 
daya masyarakat. 
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5.2 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota tahun 2011-2015, 
maka tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai dalam 
lima tahun mendatang adalah sebagai berikut. 

5.2.1. Tujuan  dan  Sasaran  Pembangunan  Kota  Mewujudkan              
Misi Kesatu 

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas 
pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, 
maka tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai dalam 
lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan pemerintah, 
pemerintah propinsi dan dengan pemerintah daerah lainnya dengan 
sasaran: 
a) Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di 

bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, 

kesehatan dan bidang ekonomi. 

b) Meningkatnya efektivitas tindak lanjut konsultasi antara 

pemerintah kota dengan pemerintah propinsi dan pemerintah 

c) Tepatnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada pemerintah tingkat atasan 

d) Meningkatnya implementasi pelaksanaan standar pelayanan 

minimal (SPM) tahun 2015 sesuai dengan ketetapan SPM 

pemerintah. 

 
(2) Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan DPRD dengan sasaran: 
a) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan keputusan 

DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan  
b) Tepatnya penyampaian laporan keuangan dan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD 
c) Meningkatnya konsultasi publik antar Pemerintah Kota Medan 

dengan DPRD  
 

(3) Meningkatkan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dengan sasaran: 
a) Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan 

umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan  

b) Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi publik  

c) Tersedianya peraturan daerah lainnya yang dibutuhkan sebagai 

dasar kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
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(4) Meningkatkan fungsi perundang-undangan dengan sasaran: 
a) Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan 

pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum 
b) Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi perundang-

undangan (hak inisiatif eksekutif – legislatif) 
c) Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan DPRD 
d) Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan antara kota-propinsi-pusat. 
e) Tersedianya regulasi ketahanan pangan 

 
(5) Meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik dengan 

sasaran: 
a) Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah 

Kota Medan 
b) Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan sistem 

pengendalian internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan 
Pemerintah Kota Medan 

c) Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik 
d) Terwujudnya kepemerintahan yang transparan dan akuntabel 
e) Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN)  
f) Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah Kota Medan 

secara periodik 
 

(6) Meningkatkan akses dan kualitas komunikasi dan informasi       
pembangunan kota dengan sasaran: 
a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas media informasi 

Pemerintah Kota Medan yang dapat diakses oleh masyarakat  

b) Tersedianya publikasi informasi laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kepada masyarakat 

c) Meningkatnya rasio wartel/warnet terhadap penduduk tahun 

2015 menjadi 90% 

d) Meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal tahun 2015 

menjadi 24 surat kabar. 

e) Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal tahun 2015 

menjadi 45 siaran. 

f) Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan umum 

g) Tersedianya sistem informasi manajemen Pemerintah                

Kota Medan  

h) Diterapkannya e-procurement dalam pengadaaan barang/jasa 

 
(7) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan 

sasaran: 
a) Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 

tahun 2015 menjadi 99,40% 
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b) Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran tahun 2015 menjadi 
46,39% 

c) Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran tahun 2015 menjadi 
100% 

d) Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah tahun 2015 
menjadi 100% 

e) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan stándar operasional 
prosedur pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan 
sipil termasuk kepastian biaya. 

f) Terlaksananya sistem nomor induk kependudukan (NIK) dan 
system informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) 
khususnya pada aplikasi KTP/KK tahun 2011 

 
(8) Meningkatkan efektifitas kelembagaan daerah dengan sasaran: 

a) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan standar 
kompetensi jabatan  

b) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan sistem 
informasi kepegawaian 

c) Efektifnya struktur jabatan dan eselonering yang terisi            
tahun 2015 menjadi 100% 

d) Meningkatnya jabatan fungsional yang diisi dalam struktur 
organisasi SKPD 

e) Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat 
SKPD 

f) Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip secara baku   
 
(9) Meningkatkan pelayanan kepegawaian daerah dengan sasaran: 

a) Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan 
pendidikan formal tahun 2015 menjadi 100% 

b) Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan 
pendidikan pelatihan kepemimpinan tahun 2015 menjadi 100% 

c) Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan 
kepangkatan tahun 2015 menjadi 100% 

d) Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas pegawai minimal 
5% dari PAD. 

 

Tabel 5.1 
Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu RPJMD Kota Medan 2011-2015 

MISI TUJUAN SASARAN 
Meningkatkan Kualitas 
Kepemerintahan Yang 
Demokratis, 
Berkeadilan, Transparan 
Dan Akuntabel 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
hubungan dengan 
pemerintah, pemerintah 
propinsi dan dengan 
pemerintah daerah 
lainnya. 

 Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah 
terutama di bidang pemerintahan umum, 
pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bidang 
ekonomi. 

 Meningkatnya efektivitas tindak lanjut konsultasi 
antara pemerintah kota dengan pemerintah 
propinsi dan pemerintah 

 Tepatnya penyampaian laporan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
pemerintah tingkat atasan 

 Meningkatnya implementasi pelaksanaan standar 
pelayanan minimal (SPM) tahun 2015  
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MISI TUJUAN SASARAN 
Meningkatkan hubungan 
kemitraan antara 
pemerintah daerah 
dengan DPRD 

 Meningkatnya efektivitas implementasi 
pelaksanaan keputusan DPRD yang 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan  

 Tepatnya penyampaian laporan keuangan dan 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada DPRD 
 

 Meningkatnya konsultasi publik antar Pemerintah 
Kota Medan dengan DPRD  

Meningkatkan 
implementasi 
pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan 

 Tersedianya peraturan daerah tentang standar 
pelayanan umum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan  

 Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi 
publik  

 Tersedianya peraturan daerah yang dibutuhkan 
sebagai dasar kerangka regulasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Meningkatkan fungsi 
perundang-undangan 

 Tersedianya peraturan daerah dan peraturan 
serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi 
azas hukum 

 Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi 
perundang-undangan (hak inisiatif eksekutif – 
legislatif) 

 Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan 
DPRD 

 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan antara kota-
propinsi-pusat. 

 Tersedianya regulasi ketahanan pangan 

Meningkatkan 
keterbukaan dan 
pertanggungjawaban 
public 

 Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan 
Pemerintah Kota Medan 

 Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan 
sistem pengendalian internal dan kepatuhan 
dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Medan 

 Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara 
periodik 

 Terwujudnya kepemerintahan yang transparan 
dan akuntabel 

 Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) 

 Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah 
Kota Medan secara periodik 

Meningkatkan akses 
dan kualitas komunikasi 
dan informasi       
pembangunan kota 

 Tersedianya publikasi informasi laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
masyarakat 

 Meningkatnya kuantitas dan kualitas media 
informasi Pemerintah Kota Medan yang dapat 
diakses oleh masyarakat 

 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk tahun 
2015 menjadi 8,22% 

 Meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal 
tahun 2015 menjadi 24 surat kabar 

 Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal 
tahun 2015 menjadi 64 siaran 

 Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan 
umum 

 Diterapkannya e-procurement dalam pengadaaan 
barang/jasa 
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MISI TUJUAN SASARAN 
Meningkatkan 
pelayanan administrasi 
kependudukan  

 Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan 
penduduk tahun 2015 menjadi 99,4% 

 Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran tahun 
2015 menjadi 46,39% 

 Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran tahun 
2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah 
tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan stándar 
operasional prosedur pengurusan pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil termasuk 
kepastian biaya. 

 Terlaksananya system nomor induk 
kependudukan (NIK) dan system informasi dan 
administrasi kependudukan (SIAK) khususnya 
pada aplikasi KTP/KK tahun 2011 

Meningkatkan efektifitas 
kelembagaan daerah 

 Meningkatnya efektivitas implementasi 
pelaksanaan standar kompetensi jabatan  

 Meningkatnya efektivitas implementasi 
pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 

 Efektifnya struktur jabatan dan eselonering yang 
terisi tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya jabatan fungsional yang diisi dalam 
struktur organisasi SKPD 

 Meningkatnya pembinaan pengelolaan 
pengarsipan di tingkat SKPD 

 Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip 
secara baku  

Meningkatkan 
pelayanan kepegawaian 
daerah 

 Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi 
persyaratan pendidikan formal tahun 2015 
menjadi 100 % 

 Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi 
persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan 
tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi 
persyaratan kepangkatan tahun 2015 menjadi 
100% 

 Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas 
pegawai minimal 5% dari PAD. 

 

5.2.2 Tujuan  dan  Sasaran  Pembangunan  Kota  Mewujudkan            
Misi Kedua 

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: Meningkatkan penataan 
prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua 
kawasan kota, maka tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan 
dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan keselarasan program pusat dan daerah dengan 
sasaran: 
a) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan wajib dan 

pilihan sesuai     PP 38/2007  

b) Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan daerah 

dan nasional tahun 2015 menjadi 100% 

c) Meningkatnya rasio program nasional yang dilaksanakan oleh 

SKPD tahun 2015 menjadi 100% 

d) Meningkatnya jumlah stándar operasional prosedur (SOP) yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan  
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(2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan utilitas kota 
dengan sasaran: 
a) Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2015 

menjadi 97,74% 
b) Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah kenderaan 

tahun 2015 menjadi 0,16% 
c) Meningkatnya jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal 

tahun 2015 menjadi 9.651.642 orang 
d) Meningkatnya jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal  
e) Meningkatnya jumlah angkutan darat tahun 2015 menjadi         

42.133 unit 
f) Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum  
g) Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk  
h) Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum  
i) Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan laut/udara/terminal 

bis untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi kota  
j) Meningkatnya rumah tangga ber-sanitasi tahun 2015 menjadi 

70% 
k) Meningkatnya ketersediaan daya listrik tahun 2015 menjadi 

99,44% 
l) Menurunnya persentase kawasan kumuh tahun 2015 menjadi 

26% 
m) Meningkatnya rasio tempat pemakaman umum per satuan 

penduduk  
n) Meningkatnya rasio permukiman layak huni tahun 2015 menjadi 

89,28% 
o) Meningkatnya jumlah hidran kota yang dapat digunakan tahun 

2015 menjadi 123 titik 
p) Tersedianya jumlah lahan untuk pembangunan pos pemadam 

kebakaran tahun 2015 menjadi 8 lokasi 
q) Meningkatkan jumlah armada kebakaran tahun 2015 sebanyak 

16 unit 
r) Meningkatkan jumlah reservoir air kebakaran tahun 2015 menjadi 

8 lokasi 
 

Tabel 5.2 
Tujuan dan Sasaran Misi Kedua RPJMD Kota Medan 2011-2015  
MISI TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan 
Penataan Prasarana 
dan Sarana 
Perkotaan  Yang 
Serasi Dan 
Seimbang Untuk 
Semua Kawasan 
Kota 

Meningkatkan 
keselarasan program 
pusat dan daerah  

 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan 
wajib dan pilihan sesuai     PP 38/2007  

 Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan 
daerah dan nasional tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio program nasional yang 
dilaksanakan oleh SKPD tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya jumlah stándar operasional prosedur 
(SOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota  
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1.  
Meningkatkan 
ketersediaan dan 
kualitas infrastruktur 
dan utilitas kota 

 Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik 
tahun 2015 menjadi 97,74% 

 Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah 
kenderaan tahun 2015 menjadi 0,16% 

 Meningkatnya jumlah orang melalui 
dermaga/bandara/terminal menjadi 9.651.642 orang  

 Meningkatnya jumlah barang melalui 
dermaga/bandara/terminal 

 Meningkatnya jumlah angkutan darat tahun 2015 
menjadi 42.133 unit 

 Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan 
umum 

 Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk  
 Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum  
 Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan 

laut/udara/terminal bis untuk mendukung kegiatan 
sosial ekonomi kota  

 Meningkatnya rumah tangga ber-sanitasi tahun 2015 
menjadi 70% 

 Meningkatnya ketersediaan daya listrik tahun 2015 
menjadi 99,14% 

 Menurunnya persentase kawasan kumuh  
 Meningkatnya rasio tempat pemakaman umum per 

satuan penduduk  
 Meningkatnya rasio permukiman layak huni tahun 2015 

menjadi 89,28% 
 Meningkatnya jumlah hidran kota yang dapat 

digunakan tahun 2015 menjadi 123 titik 
 Tersedianya jumlah lahan untuk pembangunan pos 

pemadam kebakaran tahun 2015 menjadi 8 lokasi 
 Meningkatkan jumlah armada kebakaran tahun 2015 

sebanyak 16 unit 
 Meningkatkan jumlah reservoir air kebakaran tahun 

2015 menjadi 8 lokasi 
 

 

5.2.3 Tujuan  dan  Sasaran  Pembangunan  Kota  Mewujudkan                 
Misi Ketiga 

Dalam melaksanakan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka tujuan 
dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai dalam lima tahun 
mendatang adalah sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah dengan 
sasaran: 
a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 8,8 persen 

per tahun sampai dengan tahun 2015  

b) Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 

menjadi Rp 114,96 trilyun. 

c) Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2015 

menjadi Rp 49,34 trilyun 

d) Tercapainya pendapatan per kapita tahun 2015 menjadi            

Rp 52,01 juta. 

e) Terkendalinya laju infasi rata-rata per tahun sampai dengan 

tahun 2015 di bawah 1 (satu) digit. 

f) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 

2015 menjadi Rp 3,35 trilyun 
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g) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 

2015 menjadi Rp 9,62 trilyun 

h) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 

2015 menjadi Rp 16,55 trilyun 

i) Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri per tahun 

dalam perekonomian kota  

j) Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap             

total ekspor  

k) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 

tahun 2015 menjadi Rp 25,22 trilyun 

l) Meningkatnya ekspor bersih perdagangan tahun 2015 menjadi 

US$3,6 milyar. 

m) Meningkatnya produktivitas bahan pangan (beras) tahun 2015 

menjadi 4,75 ton 

n) Meningkatnya jumlah produksi perikanan tahun 2015 menjadi 

78.906 ton 

o) Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan tahun 2015 

menjadi 23,33 kg/kapita/tahun 

p) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air  

q) Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan 

r) Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 

tahun 2015 menjadi Rp 449.704 

s) Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan 

tahun 2015 menjadi 43,57% 

t) Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan BUMD dalam 
perekonomian kota 

u) Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pembentukan 
pendapatan daerah 

 

(2) Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan dengan 
sasaran: 
a) Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

menjadi 96 investor pada tahun 2015 

b) Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2015 menjadi            

Rp 1.448,57 milyar 

c) Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2015 menjadi 75,88 juta 

US$ 

d) Meningkatnya jumlah persetujuan investasi tahun 2015 menjadi 

96 persetujuan 

e) Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan untuk 

setiap jenis perijinan  

f) Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim 

perekonomian kota 
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g) Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang 

kondusif 

h) Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional, 

nasional dan internasional  

i) Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan 
perdagangan terpadu lainnya 

 

(3) Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 
perekonomian daerah dengan sasaran: 
a) Meningkatnya jumlah koperasi aktif tahun 2015 menjadi 82 % 
b) Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM UKM 

tahun 2015 menjadi 285.599 unit 
c) Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada sumber 

daya produktif 
d) Tersedianya dua  unit pasar induk dan pasar tradisional yang 

layak sebanyak 25 unit pada tahun 2015. 
e) Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih, 

nyaman dan berdaya saing  
 

(4) Menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja dengan sasaran: 
a) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja tahun 2015 menjadi 

62,28%  
b) Meningkatnya pekerja yang ditempatkan tahun 2015 menjadi 

87,4% 
c) Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja  
d) Menurunnya angka sengketa antara pengusaha dan pekerja tahun 

2015 menjadi 100 kasus. 
e) Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2015 

menjadi 20% 
f) Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah 

penduduk tahun 2015 menjadi 3,7% 
g) Menurunnya rasio ketergantungan  
h) Meningkatnya upah mínimum regional (UMR) sesuai dengan 

peningkatan kebutuhan hidup mínimum tahun 2015 menjadi            
Rp 1,77 juta 

 

(5) Meningkatkan fungsi dan peranan sektor keuangan dengan sasaran: 
a) Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif  

b) Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya 

tahun 2015 menjadi 1.973 kantor 

c) Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi  

d) Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja perbankan 

kepada UMKMK  
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(6) Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan kota dengan 
sasaran:  
a) Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka panjang, 

menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota maupun SKPD 
berbasis aspirasi masyarakat, kinerja dan terpadu 

b) Tersedianya data dan informasi perencanaan kota 
 

(7) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang daerah 
dengan sasaran: 
a) Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan antara 

perencanaan dan penganggaran 
b) Diterapkannya system informasi manajemen barang dan asset 

daerah 
c) Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan 

kemandirian pemerintahan daerah 
d) Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara proposional 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
e) Meningkatnya belanja daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi 

Rp 4,6 trilyun. 
f) Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja 

daerah tahun 2015 menjadi 90% 
g) Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 2015 

menjadi Rp 4,1 trilyun 
h) Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran 

pendapatan daerah  
i) Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 

2015 menjadi 32%  
j) Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD          
k) Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD  
l) Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah 

dalam APBD 
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Tabel 5.3 
Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga RPJMD Kota Medan 2011-2015  

MISI TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan 
Akselerasi 
Pertumbuhan  
Ekonomi Kota Yang 
Merata Dan 
Berkelanjutan 

Meningkatkan daya 
saing dan kinerja 
ekonomi wilayah 

 Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata           
8,28 persen per tahun sampai dengan tahun 2015  

 Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 
2015 menjadi Rp 114,96 trilyun 

 Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2000 
tahun 2015 menjadi Rp 49,34 trilyun 

 Tercapainya pendapatan per kapita tahun 2015 menjadi 
Rp 52,01 juta 

 Terkendalinya laju infasi rata-rata per tahun sampai 
dengan tahun 2015 di bawah 1 (satu) digit. 

 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 
tahun 2015 menjadi Rp 3,35 trilyun 

 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 
tahun 2015 menjadi Rp 9,62 trilyun 

 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB 
tahun 2015 menjadi Rp 16,55 trilyun 

 Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri per 
tahun dalam perekonomian kota tahun 2015  

 Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap 
total ekspor tahun 2015  

 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi Rp 25,22 triliun 

 Meningkatnya ekspor bersih perdagangan tahun 2015 
menjadi US$ 3,6 miliar 

 Produktivitas bahan pangan (beras) tahun 2015 menjadi 
4,75 ton per tahun 

 Meningkatnya jumlah produksi perikanan tahun 2015 
menjadi 78.906 ton 

 Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan tahun 2015 
menjadi 23,33kg/kapita/tahun 

 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air  
 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan 
 Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per 

kapita tahun 2015 menjadi Rp 449.704 
 Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non 

pangan tahun 2015 menjadi 43,57% 
 Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan BUMD 

dalam perekonomian kota 
 Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pembentukan 

pendapatan daerah 

Meningkatkan iklim 
investasi dan 
kualitas pelayanan 
perijinan  

 Meningkatnya jumlah investor berskala nasional 
(PMDN/PMA) tahun 2015 menjadi 96 investor baru 

 Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2015 menjadi 
19% 

 Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2015 menjadi 
23% 

 Meningkatnya jumlah persetujuan investasi tahun 2015 
menjadi 96 persetujuan. 

 Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan 
untuk setiap jenis perijinan  

 Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung 
iklim perekonomian kota 

 Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha 
yang kondusif 

 Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional, 
nasional dan internasional  

 Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan 
perdagangan terpadu lainnya 

Meningkatkan 
kedudukan, fungsi 
dan peranan UKMK 
dalam 
perekonomian 
daerah 

 Meningkatnya jumlah koperasi aktif tahun 2015 menjadi 
99,21% 

 Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM 
UKM tahun 2015 menjadi 285.599 unit 

 Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada 
sumber daya produktif 

 Tersedianya pasar induk dengan komoditas tertentu 
 Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, 

bersih, nyaman dan berdaya saing  
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MISI TUJUAN SASARAN 

Menciptakan 
kesempatan dan 
lapangan kerja  

 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja tahun 2015 
menjadi 62,28% 

 Meningkatnya pekerja yang ditempatkan tahun 2015 
menjadi 87,4% 

 Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja  
 Menurunnya angka sengketa pengusaha-pekerja pada 

tahun 2015 menjadi 100 kasus 
 Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 

2015 menjadi 20% 
 Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan 

jumlah penduduk tahun 2015 menjadi 3,7% 
 Menurunnya rasio ketergantungan  
 Meningkatnya upah mínimum regional (UMR) sesuai 

dengan peningkatan kebutuhan hidup mínimum tahun 
2015 menjadi Rp 1,77 Juta 

Meningkatkan fungsi 
dan peranan sector 
keuangan  

 

 Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif  
 Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-

cabangnya tahun 2015 menjadi 1.973 unit 
 Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi  
 Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja 

perbankan kepada UMKMK  

Meningkatkan 
efektivitas 
perencanaan 
pembangunan kota 

 Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka 
panjang, menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota 
maupun SKPD berbasis aspirasi masyarakat, kinerja dan 
terpadu 

 Tersedianya data dan informasi perencanaan kota 

Meningkatkan 
efektivitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang daerah 

 Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan 
antara perencanaan dan penganggaran 

 Diterapkannya system informasi manajemen barang dan 
asset daerah 

 Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk 
mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah 

 Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara 
proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 

 Meningkatnya belanja daerah dalam APBD tahun 2015 
menjadi Rp 4,6 triliyun 

 Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran 
belanja daerah tahun 2015 menjadi 90% 

 Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 
2015 menjadi Rp 4,1 triliyun 

 Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap 
anggaran pendapatan 

 Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan 
daerah tahun 2015 menjadi 32,12%.  

 Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD  
 Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD 
 Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total 

belanja daerah dalam APBD 

 

5.2.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan               
Misi Keempat 

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan 
lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka 
tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai dalam lima 
tahun mendatang adalah sebagai berikut.  

(1) Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup dengan 
sasaran: 
a) Tersedianya RTRW Kota Medan tahun 2010-2030  
b) Tersedianya RDTR Kota Medan tahun 2010-2030 berbasis 

kecamatan 
c) Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah 

ber HPL/HGB tahun 2015 menjadi 183,11% 
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d) Meningkatnya rasio rumah ber-IMB tahun 2015 menjadi 75,78% 
e) Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

RTRW. 
f) Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang 

oleh pemerintah daerah dan masyarakat 
g) Meningkatnya efektivitas impelementasi pelaksanaan hukum 

lingkungan  
h) Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana amdal  
i) Meningkatnya luas wilayah perkotaan tahun 2015 menjadi 

68,92% 
j) Menurunnya luas wilayah kebanjiran tahun 2015 menjadi 3,77% 
k) Meningkatnya luas wilayah produktif tahun 2015 menjadi 2,32% 
l) Meningkatnya luas wilayah industry tahun 2015 menjadi 5% 
m) Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS)            

per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,027 
n) Meningkatnya luas permukiman yang tertata  
o) Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh tahun 2015 

menjadi 0,79% 
p) Meningkatnya volume sampah yang ditangani tahun 2015 

menjadi 82,46% 
q) Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih 

tahun 2015 menjadi 81,26% 
r) Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 

2015 menjadi 99,44% 
s) Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan telepon/HP  
t) Meningkatnya rasio rumah layak huni tahun 2015 menjadi 

89,28% 
u) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam 
v) Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) pada          

2 DAS.  
 

(2) Meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum 
dengan sasaran: 
a) Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan PKL 
b) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan 

daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan 
c) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan ketentuan 

perundang-undangan tentang hewan berkaki empat  
d) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan 

daerah tentang IMB 
e) Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara  
f) Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi 
g) Menurunnya tingkat kriminalitas  
h) Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani  
i) Menurunnya jumlah demo  
j) Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 

penduduk tahun 2015 menjadi 4,8 
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k) Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk tahun 
2015 menjadi 40,5  

l) Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan tahun 
2015 menjadi 8,2  

m) Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang aktifitas 
perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan 
usaha 

n) Meningkatnya pembinaan politik daerah 
o) Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. 

 

(3) Peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, 
aman dan damai dengan sasaran: 
 
a) Peningkatan jati diri sebagai kota religius  
b) Peningkatan kerukunan hidup umat beragama 
c) Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang harmonis 

dan saling menghormati baik intern maupun antar umat 
beragama 

d) Peningkatan internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi 
dan saling menghormati dalam kemajemukan 

       
Tabel 5.4 

Tujuan dan Sasaran Misi Keempat RPJMD Kota Medan 2011-2015  

MISI TUJUAN SASARAN 

Mewujudkan 
Penataan Lingkungan 
Perkotaan Yang 
Bersih, Sehat, 
Nyaman Dan Religius 

Meningkatkan 
penataan ruang dan 
kualitas lingkungan 
hidup 

 Tersedianya RTRW Kota Medan tahun 2010-2030  
 Tersedianya RDTR Kota Medan tahun 2010-2030 

berbasis kecamatan 
 Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas 

wilayah ber HPL/HGB tahun 2015 menjadi 183,11% 
 Meningkatnya rasio rumah ber-IMB tahun 2015 menjadi 

75,78% 
 Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan 

pengendalian RTRW. 
 Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan 

ruang oleh pemerintah daerah dan masyarakat 
 Meningkatnya efektivitas impelementasi pelaksanaan 

hukum lingkungan  
 Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap 

pelaksana amdal  

 Meningkatnya luas wilayah perkotaan tahun 2015 
menjadi 68,92%  

 Menurunnya luas wilayah kebanjiran tahun 2015 
menjadi 3,77% 

 Meningkatnya luas wilayah produktif tahun 2015 
menjadi 2,32% 

 Meningkatnya luas wilayah industry tahun 2015 
menjadi 5% 

 Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah 
(TPS) per satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,027 

 Meningkatnya luas permukiman yang tertata  
 Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh 

tahun 2015 menjadi 0,79% 
 Meningkatnya volume sampah yang ditangani tahun 

2015 menjadi 82,46% 
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MISI TUJUAN SASARAN 

 Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air 
bersih tahun 2015 menjadi 81,26% 

 Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik 
tahun 2015 menjadi 99,44% 

 Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan 
telepon/HP  

 Meningkatnya rasio rumah layak huni tahun 2015 
menjadi 89,28% 

 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya 
alam 

 Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 
pada 2 DAS. 

Meningkatkan  
ketenteraman 
masyarakat dan 
ketertiban umum 

 

 Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK 
dan PKL 

 Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan 
peraturan daerah tentang retribusi pelayanan 
kebersihan 

 Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan 
ketentuan perundang-undangan tentang hewan berkaki 
empat  

 Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan 
peraturan daerah tentang IMB 

 Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara  
 Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi 

 Menurunnya tingkat kriminalitas  
 Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani  
 Menurunnya jumlah demo  
 Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 

10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 4,8 
 Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 

penduduk tahun 2015 menjadi 40,5 
 Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah 

kelurahan tahun 2015 menjadi 8,2 
 Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang 

aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia 
investasi dan usaha 

 Meningkatnya pembinaan politik daerah 
 Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 

OKP. 

 Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan 
penduduk tahun 2015 menjadi 1,02 

 Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang 
harmonis dan saling menghormati baik intern maupun 
antar umat beragama. 

 Tersedianya pusat pembinaan sosial keagamaan 
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5.2.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan             
Misi Kelima  

Sesuai dengan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat Kota 
Medan, maka tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai 
tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 

(1) Menanggulangi kemiskinan dengan sasaran: 
a) Menurunnya tingkat kemiskinan tahun 2015 menjadi 5,7- 4%. 
b) Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan tahun 2015 

menjadi 95,42% 
c) Menurunnya ketimpangan kemakmuran tahun 2015 dengan gini 

ratio menjadi 0,26 
d) Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya yang 

diterima 40% penduduk lapisan bawah  
e) Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

memperoleh bantuan sosial (PMKS)  
f) Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS)  
g) Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat 

perlindungan dan pembinaan PMKS. 
h) Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI 

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin  
i) Meningkatnya ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 

penduduk tahun  2015 menjadi 113,22 ton. 
j) Terpenuhinyakecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau. 

 

(2) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dengan 
sasaran: 
a) Meningkatnya pendidikan anak usia dini tahun 2015 menjadi 

80,10% 

b) Meningkatnya persentase penduduk yang berusia >15 tahun 

yang melek huruf tahun 2015 menjadi 99.89% 

c) Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A tahun 

2015 menjadi 116,82% 

d) Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B tahun 

2015 menjadi 110,89% 

e) Meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C 

tahun 2015 menjadi 107,85% 

f) Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A tahun 

2015 menjadi 97,12% 

g) Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B tahun 

2015 menjadi 82,4% 

h) Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C 

tahun 2015 menjadi 70,06% 

i) Menurunnya angka putus sekolah SD/MI tahun 2015 menjadi 

0,08% 
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j) Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2015 

menjadi 0,32% 

k) Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA tahun 2015 

menjadi 0,78% 

l) Meningkatnya angka kelulusan SD/MI tahun 2015 menjadi 

99,99% 

m) Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs tahun 2015 menjadi 

98,94% 

n) Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2015 

menjadi 98,08% 

o) Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 

tahun 2015 menjadi 101,96% 

p) Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 98,76% 

q) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan 

pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar 

satuan pendidikan. 

r) Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi 

akademik dan standar kompetensi tahun 2015 menjadi 89,30% 

s) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah. 

t) Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan. 

u) Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan 

dasar tahun 2015 menjadi 0,01% 

v) Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan 

menengah tahun 2015 menjadi 0,04% 

w) Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia 

sekolah jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 30,79% 

x) Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia 

sekolah jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 

33,55% 

y) Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar tahun 

2015 menjadi 5% 

z) Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan menengah 

tahun 2015 menjadi 7,14% 

aa) Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang 

pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 3,33% 

bb) Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang 

pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 3,33% 
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(3) Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat dengan 
sasaran: 
a) Meningkatnya cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani 

tahun 2015 menjadi 80,00% 

b) Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2015 

menjadi 82,61% 

c) Meningkatnya cakupan kelurahan universal child immunization 

tahun 2015 menjadi 100% 

d) Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 

tahun 2015 menjadi 100% 

e) Meningkatnya cakupan kunjungan bayi tahun 2015 menjadi 

100% 

f) Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, obat flu 

burung, obat bencana, obat haji, obat program dan vaksin  

g) Meningkatnya jumlah posyandu aktif tahun 2015 menjadi          

1.474 unit 

h) Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita tahun 2015 

menjadi 7,73% 

i) Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan 

penduduk tahun 2015 menjadi 0,40% 

j) Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 

2015 menjadi 0,33% 

k) Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk tahun 2015 

menjadi 1,22% 

l) Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk  

m) Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi tahun 2015 

menjadi 0,20 

n) Meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2015 menjadi 

72,8 

o) Menurunnya jumlah balita gizi buruk tahun 2015 menjadi            

200 anak. 

p) Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi 

(Fe tablet)  

q) Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul 

vitamin A  

r) Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam 

beryodium yang cukup  

s) Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI  

t) Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita 

penyakit TBC/BTA  
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u) Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita 

penyakit DBD           

v) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 

masyarakat miskin  
 

(4) Meningkatkan partisipasi  masyarakat dalam pembangunan kota 
dengan sasaran: 
a) Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik 

swasta) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi 4 unit. 

b) Meningkatnya rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk 

tahun 2015 menjadi 30 unit. 

c) Meningkatnya jumlah klub olahraga per 1000 penduduk tahun 

2015 menjadi 6,25 klub. 

d) Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 1000 penduduk  

e) Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam 

pembangunan kota  

f) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, 

nasional dan internasional. 

g) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan 

internasional. 

h) Meningkatnya jumlah PKK aktif tahun 2015 menjadi 173 unit 

i) Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan  

j) Meningkatnya luas lahan bersertifikat  

k) Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 

pemberdayaan masyarakat (LPM)  

l) Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  

m) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya 

masyarakat (LSM)  

n) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi 

kepemudaan  

o) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi 

keolahragaan  

p) Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015 

menjadi 36 kegiatan 

q) Meningkatnya jumlah organisasi pemuda tahun 2015 menjadi 

58 organisasi 

r) Meningkatnya modal sosial budaya  

s) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi 

masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik 

t) Terlaksananya survei kepuasan masyakat/ survey pelayanan 

umum secara periodik 
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u) Meningkatnya fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kota 

 

(5) Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah daerah 
dengan sasaran: 
a) Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya 

yang dilestarikan tahun 2015 menjadi 46 unit 

b) Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk tahun 

2015 menjadi 153 grup 

c) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni 

dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung 

oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas 

berkesenian masyarakat.  

d) Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

warisan budaya 

e) Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 

daerah tahun 2015 menjadi 56.155 judul buku. 

f) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 menjadi 

176.737 orang  

g) Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk 

tahun 2015 menjadi 15 gedung 

h) Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 

2015 menjadi 34 kegiatan 

i) Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 

j) Meningkatnya ketahanan budaya lokal 

k) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman, 

kreatifitas seni dan budaya 

l) Meningkatnya ketersediaan restoran tahun 2015 menjadi          

1.442 unit 

m) Meningkatnya ketersediaan perhotelan tahun 2015 menjadi 

tahun 2015 menjadi 229 unit 

n) Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat  

o) Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah  

p) Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi 

2 unit 

 

(6) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota dengan 
sasaran: 
a) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 

tahun 2015 menjadi 4,98% 
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b) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 

2015 menjadi 95,02% 

c) Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun          

ke atas  

d) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2015 

menjadi 391.754 orang 

e) Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 

70,19% 

f) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 

412.284 orang. 

g) Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga  

h) Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2015 

menjadi 2 orang 

i) Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar 

wilayah kecamatan dan antar tingkat sosial ekonomi masyarakat  

Tabel 5.5 
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kelima 

RPJMD Kota Medan 2011-2015 
 

MISI TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan 
Kualitas Masyarakat 
Kota 

Penanggulangan 
kemiskinan 

 Menurunnya tingkat kemiskinan tahun 2015 menjadi 
4,58%. 

 Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan 
tahun 2015  

 Menurunnya ketimpangan kemakmuran  

 Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya 
yang diterima 40% penduduk lapisan bawah  

 Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan 
sosial yang memperoleh bantuan sosial (PMKS)  

 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 

 Meningkatnya penanganan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS)  

 Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat 
perlindungan dan pembinaan PMKS. 

 Meningkatnya cakupan pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga 
miskin  
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MISI TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan akses 
dan kualitas 
pendidikan 
masyarakat 
 
 

 Meningkatnya pendidikan anak usia dini tahun 2015 
menjadi 80,10% 

 Meningkatnya persentase penduduk yang berusia >15 
tahun yang melek huruf tahun 2015 menjadi 99,89% 

 Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A 
tahun 2015 menjadi 116,82% 

 Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket 
B tahun 2015 menjadi 110,89% 

 Meningkatnya angka partisipasi kasar 
SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 menjadi 107,85% 

 Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A 
tahun 2015 menjadi 97,12% 

 Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket 
B tahun 2015 menjadi 82,4% 

 Meningkatnya angka partisipasi murni 
SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 menjadi 70,06% 

 Menurunnya angka putus sekolah SD/MI tahun 2015 
menjadi 0,08% 

 Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs tahun 
2015 menjadi 0,32% 

 Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA 
tahun 2015 menjadi 0,78% 

 Meningkatnya angka kelulusan SD/MI tahun 2015 
menjadi 99,99% 

 Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs tahun 2015 
menjadi 98,94% 

 Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 
2015 menjadi 98,08% 

 Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke 
SMP/MTs tahun 2015 menjadi 101,96% 

 Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 98,76% 

 Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas 
pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial 
ekonomi serta antar satuan pendidikan. 

 Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi 
kualifikasi akademik dan standar kompetensi tahun 
2015 menjadi 89,30% 

 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah  

 Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan  

 Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang 
pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 0,01% 

 Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang 
pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 0,04% 

 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per 
penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar 
tahun 2015 menjadi 30,79% 

 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per 
penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah 
tahun 2015 menjadi 33,55% 

 Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan 
dasar tahun 2015 menjadi 5% 

 Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan 
menengah tahun 2015 menjadi 7,14% 

 Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata 
jenjang pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 3,33% 

 Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata 
jenjang pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 
3,33% 
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MISI TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan akses 
dan kualitas 
kesehatan masyarakat 

 

 Meningkatnya cakupan kompilasi kebidanan yang 
ditangani tahun 2015 menjadi 80,04% 

 Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 
kebidanan tahun 2015 menjadi 82,61% 

 Meningkatnya cakupan kelurahan universal child 
immunization tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat 
perawatan tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan kunjungan bayi tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, 
obat flu burung, obat bencana, obat haji, obat program 
dan vaksin  

 Meningkatnya jumlah posyandu aktif tahun 2015 
menjadi 1.474 unit 

 Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita tahun 
2015 menjadi 7,73% 

 Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 
satuan penduduk tahun 2015 menjadi 0,4% 

 Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk 
tahun 2015 menjadi 0,33% 

 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk tahun 
2015 menjadi 1,22% 

 Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan 
penduduk  

 Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi tahun 
2015 menjadi 0,2 

 Meningkatnya angka usia harapan hidup tahun 2015 
menjadi 72,8 tahun 

 Menurunnya jumlah balita gizi buruk tahun 2015 
menjadi 200 anak 

 Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan 
zat besi (Fe tablet)  

 Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang 
mendapatkan kapsul vitamin A  

 Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi 
garam beryodium yang cukup  

 Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI  

 Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit TBC/BTA tahun 2015 menjadi 
100% 

 Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit DBD tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan 
pasien masyarakat miskin tahun 2015 menjadi 100% 

Meningkatkan 
partisipasi  
masyarakat dalam 
pembangunan kota 

 

 Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain 
milik swasta) per 1000 penduduk tahun 2015 menjadi 
46 unit 

 Meningkatnya rasio lapangan olahraga per 1000 
penduduk  

 Meningkatnya jumlah klub olahraga per 10.000 
penduduk  

 Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 10.000 
penduduk  

 Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda 
dalam pembangunan kota  

 Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat 
regional, nasional dan internasional. 

 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, 
nasional dan internasional. 

 Meningkatnya jumlah PKK aktif tahun 2015 menjadi 
173 unit 

 Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan  

 Meningkatnya luas lahan bersertifikat  

 Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan 
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  
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MISI TUJUAN SASARAN 

 Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  

 Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran lembaga 
swadaya masyarakat (LSM)  

 Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi 
kepemudaan  

 Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi 
keolahragaan  

 Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 
2015 menjadi 36 kegiatan 

 Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga  

 Meningkatnya modal sosial budaya  

 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran 
organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai 
politik 

 Terlaksananya survei kepuasan masyakat/ survey 
pelayanan umum secara periodik 

 Meningkatnya fasilitas/prasarana partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan kota 

Meningkatkan kualitas 
dan melestarikan 
budaya daerah 
 

 

 Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar 
budaya yang dilestarikan tahun 2015 menjadi 46 unit 

 Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 
penduduk tahun 2015 menjadi 153 unit 

 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap 
keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan 
budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif 
dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.  

 Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan 
pemanfaatan warisan budaya 

 Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di 
perpustakaan daerah tahun 2015 menjadi             
56.155 unit 

 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 
2015 menjadi 176.737 orang. 

 Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 
penduduk tahun 2015 menjadi 15 unit. 

 Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan 
budaya tahun 2015 menjadi 153 kegiatan. 

 Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni 
dan budaya 

 Meningkatnya ketahanan budaya lokal 

 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap 
keragaman, kreatifitas seni dan budaya 

 Meningkatnya ketersediaan restoran tahun 2015 
menjadi 1.422 unit 

 Meningkatnya ketersediaan perhotelan tahun 2015 
menjadi 229 unit 

 Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan 
dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat  

 Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan 
daerah tahun 2015 menjadi 25.510 orang 

 Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah tahun 
2015 menjadi 2 unit 

Meningkatkan peran 
perempuan dalam 
pembangunan kota 

 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga 
pemerintahan tahun 2015 menjadi 4,98% 

 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga 
swasta tahun 2015 menjadi 95,02% 

 Meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja 
perempuan tahun 2015 menjadi 391.754 orang 

 Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif tahun 2015 
menjadi 70,19% 

 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif tahun 2015 
menjadi 412.284 orang 

 Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga  

 Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 
2015 menjadi 2 orang 
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BAB 6 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

 
 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 
kota tahun 2011-2015, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang 
terencana, terpadu dan terukur. Perumusan strategi dan arah kebijakan 
mengacu pada misi pembangunan kota tahun 2011-2015. Selain itu, 
strategi dan arah kebijakan juga memuat pokok-pokok arahan tentang 
penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah                    
Kota Medan yang baru (2010-2030). 
 
6.1  Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi                

Pembangunan Kota Tahun 2011-2015 

6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu  

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas pemerintahan 
yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, maka strategi 
pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah 
sebagai berikut : 

(1) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah 

kota/kabupaten/propinsi dan pemerintah 

(2) Penyusunan laporan pelaksanaan APBD secara tepat waktu 

(3) Menetapkan kerangka kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan 

SPM 

(4) Mengembangkan mekanisme check and balances antara eksekutif 

dengan legislatif 

(5) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif 

(6) Mengefektifkan pengawasan, pengendalian, pelaporan dan 

evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan  

(7) Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan peraturan           

perundang-undangan  

(8) Memperluas media dan sarana keterbukaan publik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah  

(9) Mengefektifkan media komunikasi dan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

(10) Memfasilitasi pengembangan pers daerah baik cetak maupun 

elektronik 

(11) Mendorong komunikasi pembangunan yang konstruktif antar 

stakeholder 

(12) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan 

barang/jasa 

(13) Penerapan SIAK secara on-line system 

(14) Penerapan NIK tunggal  
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(15) Pengurusan dan penerbitan KTP di tingkat kecamatan  

(16) Peningkatan kapasitas pemerintah kota secara berkelanjutan 

(17) Mengefektifkan sistem informasi manajemen kepegawaian 

(18) Penyelenggaraan diklat struktural, fungsional dan teknis PNS 

secara berkelanjutan  

(19) Pengisian formasi struktural berbasis integritas dan kompetensi 

 
Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi kesatu,                      
akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi kesatu, 
sebagai berikut : 

(1) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  

antar pemerintah daerah, dan  kepada pemerintah propinsi serta 

pemerintah  

(2) Meningkatkan kerja sama antar daerah 

(3) Meningkatkan implementasi pelaksanaan kewenangan 

pemerintahan daerah 

(4) Peningkatan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka 

regulasi daerah 

(5) Peningkatan pembinaan hukum daerah 

(6) Peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

(7) Meningkatkan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(8) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata 

kepemerintahan yang baik 

(9) Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(10) Menerapkan e-procurement 

(11) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen 

kependudukan 

(12) Meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan 

(13) Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(14) Mengembangkan system peningkatan kinerja dan kesejahteraan 

pegawai negeri sipil 

(15) Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan merit system, 

kompetensi dan prestasi kerja 

(16) Mengembangkan budaya birokrasi lokal 

(17) Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(18) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 
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Tabel 6.1 
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu RPJMD                   

Kota Medan 2011-2015 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
koordinasi dan 
hubungan dengan 
pemerintah, 
pemerintah propinsi 
dan dengan 
pemerintah daerah 
lainnya. 

 Meningkatnya efektivitas kerjasama 
antar daerah terutama di bidang 
pemerintahan umum, pendidikan, 
sosial budaya, kesehatan dan bidang 
ekonomi. 

 Meningkatnya efektivitas tindak lanjut 
konsultasi antara pemerintah kota 
dengan pemerintah propinsi dan 
pemerintah 

 Tepatnya penyampaian laporan 
kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada 
pemerintah tingkat atasan 

 Meningkatnya implementasi 
pelaksanaan standar pelayanan 
minimal (SPM) tahun 2015 

 Mengembangk
an kerjasama 
dengan 
pemerintah 
kota/kabupaten
/propinsi dan 
pemerintah  

 Penyusunan 
laporan 
pelaksanaan 
APBD secara 
tepat waktu 

 Menetapkan 
kerangka 
kebijakan dan 
petunjuk teknis 
penyusunan 
SPM 

 Peningkatan 
koordinasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah  antar 
pemerintah daerah, 
dan  kepada 
pemerintah propinsi 
serta pemerintah  

 Meningkatkan kerja 
sama antar daerah  

Meningkatkan 
hubungan 
kemitraan antara 
pemerintah kota 
dengan DPRD 

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan keputusan 
DPRD yang ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Kota Medan  

 Tepatnya penyampaian laporan 
keuangan dan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada DPRD 

 Meningkatnya konsultasi publik antar 
Pemerintah Kota Medan dengan 
DPRD 

 Mengembangk
an mekanisme 
check and 
balances 
antara 
eksekutif 
dengan 
legislatif 

 Meningkatkan 
koordinasi 
antara 
eksekutif 
dengan 
legislatif 

Meningkatkan 
implementasi 
pelaksanaan 
kewenangan 
pemerintahan daerah 

Meningkatkan 
implementasi 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 
 

 Tersedianya peraturan daerah 
tentang standar pelayanan umum 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  

 Tersedianya peraturan daerah 
tentang konsultasi publik  

 Tersedianya peraturan daerah yang 
dibutuhkan sebagai dasar kerangka 
regulasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

Mengefektifkan 
pengawasan, 
pengendalian, 
pelaporan dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan  

Peningkatan 
penyusunan, 
penetapan dan 
pelaksanaan 
kerangka regulasi 
daerah 

Meningkatkan 
fungsi perundang-
undangan 

 Tersedianya peraturan daerah dan 
peraturan serta aturan pelaksana 
lainnya yang memenuhi azas hukum 

 Meningkatnya implementasi 
pelaksanaan fungsi perundang-
undangan (hak inisiatif eksekutif – 
legislatif) 

 Meningkatnya efektivitas 
pengambilan keputusan DPRD 

 Terwujudnya harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-
undangan antara kota-propinsi-pusat. 

 Tersedianya regulasi ketahanan 
pangan 

Memfasilitasi 
penyusunan dan 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

 Peningkatan 
pembinaan hukum 
daerah 

 Peningkatan 
harmonisasi 
peraturan 
perundang-
undangan 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
keterbukaan dan 
pertanggung 
jawaban publik 
 

 Meningkatnya opini kewajaran 
laporan keuangan Pemerintah Kota 
Medan 

 Meningkatnya efektivitas tindak lanjut 
temuan sistem pengendalian internal 
dan kepatuhan dalam laporan 
keuangan Pemerintah Kota Medan 

 Tersusunnya laporan keuangan 
SKPD secara periodik 

 Terwujudnya kepemerintahan yang 
transparan dan akuntabel 

 Tumbuhnya iklim budaya takut 
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 

 Terlaksananya survei audit kinerja 
Pemerintah Kota Medan secara 
periodik 

Memperluas 
media dan 
sarana 
keterbukaan 
publik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

 Meningkatkan 
praktek-praktek 
pertanggung 
jawaban publik 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

 Meningkatkan 
kapasitas aparatur 
dalam penerapan 
prinsip tata 
kepemerintahan 
yang baik 

Meningkatkan 
akses dan kualitas 
komunikasi dan 
informasi       
pembangunan kota 

 Tersedianya publikasi informasi 
laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada 
masyarakat 

 Meningkatnya kuantitas dan kualitas 
media informasi Pemerintah Kota 
Medan yang dapat diakses oleh 
masyarakat 

 Rasio wartel/warnet terhadap 
penduduk tahun 2015 menjadi 8,22% 

 Meningkatnya jumlah surat kabar 
nasional/lokal tahun 2015 menjadi  
24 surat kabar 

 Meningkatnya jumlah penyiaran 
radio/TV lokal tahun 2015 menjadi  
64 siaran 

 Tersedianya sistem indikator kinerja 
pelayanan umum 

 Mengefektifkan 
media 
komunikasi 
dan informasi 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
daerah 

 Memfasilitasi 
pengembanga
n pers daerah 
baik cetak 
maupun 
elektronik 

 Mendorong 
komunikasi 
pembangunan 
yang 
konstruktif 
antar 
stakeholder 
 

 Meningkatkan 
praktek-praktek 
keterbukaan 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 
 

 Diterapkannya e-procurement dalam 
pengadaaan barang/jasa 

Meningkatkan 
penggunaan 
teknologi dalam 
pengadaan 
barang/jasa 

Menerapkan             
e-procurement 

Meningkatkan 
pelayanan 
administrasi 
kependudukan  

 Meningkatnya rasio penduduk ber-
KTP per satuan penduduk tahun 
2015 menjadi 99,4% 

 Meningkatnya kepemilikan akta 
kelahiran tahun 2015 menjadi 
46,39% 

 Meningkatnya rasio bayi ber-akta 
kelahiran tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio pasangan ber-
akta nikah tahun 2015 menjadi 100% 

 Penerapan 
SIAK secara 
on-line system 

 Penerapan NIK 
tunggal 

 Pengurusan 
dan penerbitan 
KTP di tingkat 
kecamatan 

 Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat dalam 
kepemilikan 
dokumen 
kependudukan 

 Meningkatkan 
sistem administrasi 
pelayanan 
kependudukan 

 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan stándar operasional 
prosedur pengurusan pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil 
termasuk kepastian biaya. 

 Terlaksananya system nomor induk 
kependudukan (NIK) dan system 
informasi dan administrasi 
kependudukan (SIAK) khususnya 
pada aplikasi KTP/KK tahun 2011 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Meningkatkan 
efektifitas 
kelembagaan 
daerah 
 

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan standar 
kompetensi jabatan  

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan sistem 
informasi kepegawaian 

 Efektifnya struktur jabatan dan 
eselonering yang terisi tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya jabatan fungsional 
yang diisi dalam struktur organisasi 
SKPD 

 Meningkatnya pembinaan 
pengelolaan pengarsipan di tingkat 
SKPD 

 Meningkatnya penerapan 
pengelolaan arsip secara baku  

 Peningkatan 
kapasitas 
pemerintah 
kota secara 
berkelanjutan 

 Mengefektifkan 
sistem 
informasi 
manajemen 
kepegawaian 

 Meningkatkan 
penataan 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

 Mengembangkan 
system 
peningkatan kinerja 
dan kesejahteraan 
pegawai negeri sipil 

 Mengembangkan 
pola pembinaan 
karir berdasarkan 
merit system, 
kompetensi dan 
prestasi kerja 

 Mengembangkan 
budaya birokrasi 
lokal 

 Meningkatkan 
penataan 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

Meningkatkan 
pelayanan 
kepegawaian 
daerah 

 Meningkatnya rasio pejabat yang 
telah memenuhi persyaratan 
pendidikan formal tahun 2015 
menjadi 100 % 

 Meningkatnya rasio pejabat yang 
telah memenuhi persyaratan 
pendidikan pelatihan kepemimpinan 
tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio pejabat yang 
telah memenuhi persyaratan 
kepangkatan tahun 2015 menjadi 
100% 

 Tersedianya anggaran peningkatan 
kapasitas pegawai minimal 5% dari 
PAD. 

 Penyelenggara
an diklat 
struktural, 
fungsional dan 
teknis PNS 
secara 
berkelanjutan  

 Pengisian 
formasi 
struktural 
berbasis 
integritas dan 
kompetensi 

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 
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6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua 

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: Meningkatkan penataan 
prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua 
kawasan kota, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan 
tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 

(1) Mengintegrasikan perencanaan pembangunan kota dengan rencana 
pembangunan tingkat propinsi dan pusat 

(2) Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penyusunan SOP 

(3) Pengembangan sistem jaringan jalan secara terintegrasi dan hirarkis  

(4) Mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan 
pemeliharaan jaringan infrastruktur kota 

(5) Mengembangkan kemitraan sektor swasta dalam pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur   

(6) Meningkatkan fungsi dan manajemen transportasi 

(7) Meningkatkan kualitas dan pelayanan utilitas perkotaan 
 

 
Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi kedua,                      
akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi kedua, 
sebagai berikut : 

(1) Keterpaduan program pembangunan pusat dan daerah 

(2) Percepatan pembangunan kawasan perkotaan melalui peningkatan 
kualitas infrastruktur transportasi dan untilitas kota   

(3) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan 
utilitas kota yang memadai   
 

Tabel 6.2 
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua 

RPJMD Kota Medan 2011-2015  
 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN 

Sinkronisasi program 
pusat dan daerah 

 Meningkatnya efektivitas 
penyelenggaraan urusan 
wajib dan pilihan sesuai     
PP 38/2007  

 Meningkatnya rasio 
kesesuaian prioritas 
pembangunan daerah 
dan nasional tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio 
program nasional yang 
dilaksanakan oleh SKPD 
tahun 2015 menjadi 
100% 

 Meningkatnya jumlah 
stándar operasional 
prosedur (SOP) yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota  

 Mengintegrasikan 
perencanaan 
pembangunan kota 
dengan rencana 
pembangunan tingkat 
propinsi dan pusat  

 Menyusun dan 
menetapkan petunjuk 
teknis penyusunan 
SOP 

Keterpaduan 
program 
pembangunan 
pusat dan 
daerah 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
aksesibilitas dan 
kualitas infrastruktur 
kota 

 Meningkatnya panjang 
jalan kota dalam kondisi 
baik tahun 2015 menjadi 
97,74% 

 Meningkatnya rasio 
panjang jalan kota per 
jumlah kenderaan tahun 
2015 menjadi 0,16% 

 Meningkatnya jumlah 
orang melalui 
dermaga/bandara/ 
terminal menjadi 
9.651.642 orang  

 Meningkatnya jumlah 
barang melalui 
dermaga/bandara 
/terminal 

 Meningkatnya jumlah 
angkutan darat tahun 
2015 menjadi 42.133 unit 

 Meningkatnya jumlah 
arus penumpang 
angkutan umum 

 Pengembangan 
sistem jaringan jalan 
secara terintegrasi 
dan hirarkis  

 Mengembangkan 
sumber-sumber 
pembiayaan 
pembangunan dan 
pemeliharaan 
jaringan infrastruktur 
kota 

 Mengembangkan 
kemitraan sektor 
swasta dalam 
pembangunan dan 
pemeliharaan 
infrastruktur   

 Meningkatkan fungsi 
dan manajemen 
transportasi 

 Meningkatkan 
kualitas dan 
pelayanan utilitas 
perkotaan 

 Percepatan 
pembangunan 
kawasan 
perkotaan 
melalui 
peningkatan 
kualitas 
infrastruktur 
transportasi 
dan utilitas 
kota   

 Peningkatan 
kualitas 
lingkungan 
permukiman 
melalui 
penyediaan 
utilitas kota 
yang memadai   

 Meningkatnya rasio izin 
trayek per jumlah 
penduduk  

 Meningkatnya jumlah uji 
kir angkutan umum  

 Meningkatnya fungsi dan 
peranan pelabuhan 
laut/udara/terminal bis 
untuk mendukung 
kegiatan sosial ekonomi 
kota  

 Meningkatnya rumah 
tangga ber-sanitasi tahun 
2015 menjadi 70% 

 Meningkatnya 
ketersediaan daya listrik 
tahun 2015 menjadi 
99,14% 

 Menurunnya persentase 
kawasan kumuh  

 Meningkatnya rasio 
tempat pemakaman 
umum per satuan 
penduduk  

 Meningkatnya rasio 
permukiman layak huni 
tahun 2015 menjadi 
89,28% Meningkatnya 
jumlah hidran kota yang 
dapat digunakan tahun 
2015 menjadi 123 titik 

 Tersedianya jumlah 
lahan untuk 
pembangunan pos 
pemadam kebakaran 
tahun 2015 menjadi 8 
lokasi 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN 

 Meningkatkan jumlah 
armada kebakaran tahun 
2015 sebanyak 16 unit 

 Meningkatkan jumlah 
reservoir air kebakaran 
tahun 2015 menjadi            
8 lokasi 
 

 
6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga  

Dalam melaksanakan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi pertumbuhan 
ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka strategi 
pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah 
sebagai berikut : 
(1) Memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai 

pusat pemerintahan dan fungsi-fungsi regional/nasional 
(2) Meningkatkan kemampuan komparatif, kompetitif dan             

kooperatif daerah 
(3) Mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih luas dan efisien 

dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan 
(4) Mendorong percepatan pemindahan Bandara Polonia 
(5) Meningkatkan kerjasama regional/internacional khususnya di bidang 

kebudayaan, pariwisata dan perdagangan. 
(6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama antar daerah 
(7) Mengembangkan system informasi penanaman modal daerah 

berbasis elektronik dan pelayanan satu atap 
(8) Menyusun kerangka kebijakan investasi  
(9) Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif investasi (green tax) 
(10) Mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan kawasan produksi 

lainnya 
(11) Mengembangkan kemudahan, fasilitas dan insentif untuk tumbuh dan 

berkembangnya UMKMK 
(12) Meningkatkan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi               

usaha mikro (UMKMK) 
(13) Mendorong peningkatan akses dan pelayanan kredit perbankan bagi 

usaha mikro (UMKMK) 
(14) Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan UMKM 
(15) Revitalisasi pasar tradisional-modern 
(16) Mendorong pengintegrasian Program Bina Lingkungan BUMN 
(17) Mendorong peningkatan taraf dan kualitas pendidikan serta diklat 

tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja domestik dan luar negeri 
(18) Mendorong peningkatan jumlah wirausaha domestik 
(19) Meningkatkan usaha ekonomi yang bersifat padat karya 
(20) Meningkatkan kapasitas dan fungsi kelembagaan tenaga kerja 
(21) Pembinaan kelembagaan dan permodalan UMKM 
(22) Mendorong peningkatan pelayanan sektor perbankan dan keuangan  
(23) Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sector 

dan kewilayahan 
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(24) Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi 
pelaksanaan rencana pembangunan kota 

(25) Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara 
kelembagaan maupun individual 

(26) Meningkatkan kompetensi tenaga perencana 
(27) Menyusun dan menetapkan kerangka regulasi daerah di bidang 

pengelolaan keuangan daerah 
(28) Penyelenggaraan siklus anggaran secara tepat waktu 
(29) Pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah 
(30) Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah secara tepat waktu 
 
Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi ketiga,                      
akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi ketiga, 
sebagai berikut : 

(1) Penataan kawasan aktivitas ekonomi perkotaan 
(2) Pengembangan ekonomi berbasis potensi dan sektor            

unggulan daerah 
(3) Perbaikan kualitas sarana dan prasarana pendudkung ekonomi 
(4) Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah dan perbaikan 

kelembagaan ekonomi daerah 
(5) Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang 

sederhana dan menarik 
(6) Peningkatan kerjasama ekonomi dan pengembangan kawasan 

ekonomi khusus 
(7) Peningkatan akses permodalan untuk mendukung  kegiatan ekonomi 

usaha kecil dan menengah 
(8) Peningkatan daya saing sektor industrial yang mampu menciptakan 

lapangan kerja masyarakat 
(9) Perbaikan system kelembagaan dan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan 
(10) Perbaikan regulasi dan kelembagaan sector perbankan                   

dan keuangan 
(11) Peningkatan akses informasi dan pelayanan perijinan perbankan              

dan keuangan 
(12) Meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan 

tingkat kelurahan, kecamatan dan kota 
(13) Mengembangkan badan kerjasama pembangunan kota dan kawasan 

strategis 
(14) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang 

berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat 
(15) Mengembangkan e-planning yang terintegrasi 
(16) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan 

efektif 
(17) Meningkatkan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan 

evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah 
(18) Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota 
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Tabel 6.3 
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga 

RPJMD Kota Medan 2011-2015  
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 

KEBIJAKAN  

Meningkatkan 
produktifitas dan 
inovasi daerah 

 Tercapainya pertumbuhan 
ekonomi daerah rata-rata           
8,28 persen per tahun sampai 
dengan tahun 2015  

 Meningkatnya PDRB atas 
dasar harga berlaku tahun 
2015 menjadi Rp 114,96 
trilyun 

 Meningkatnya PDRB atas 
dasar harga konstan 2000 
tahun 2015 menjadi                
Rp 49,34 trilyun 

 Tercapainya pendapatan per 
kapita tahun 2015 menjadi        
Rp 52,01 juta 

 Terkendalinya laju infasi rata-
rata per tahun sampai dengan 
tahun 2015 di bawah 1 (satu) 
digit. 

 Meningkatnya kontribusi 
sektor pertanian terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi  
Rp 3,35 trilyun 

 Meningkatnya kontribusi 
sektor pariwisata terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi  
Rp 9,62 trilyun 

 Meningkatnya kontribusi 
sektor industri terhadap PDRB 
tahun 2015 menjadi Rp 16,55 
trilyun 

 Meningkatnya produktivitas 
rata-rata sektor industri per 
tahun dalam perekonomian 
kota tahun 2015  

 Meningkatnya kontribusi hasil 
sektor industri terhadap total 
ekspor tahun 2015  

 Meningkatnya kontribusi 
sektor perdagangan terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi  

 Memperkuat 
kedudukan, fungsi 
dan peranan Kota 
Medan sebagai 
pusat pemerintahan 
dan fungsi-fungsi 
regional nasional 

 Meningkatkan 
kemampuan 
komparatif, kompetitif 
dan kooperatif 
daerah  

 Mendorong 
penerapan teknologi 
produksi yang lebih 
luas dan efisien 
dalam 
pengembangan 
sektor-sektor 
ekonomi unggulan 

 Mendorong 
percepatan 
pemindahan 
Bandara Polonia 

 Meningkatkan 
kerjasama 
regional/internasional 
khususnya di bidang 
kebudayaan, 
pariwisata dan 
perdagangan 

 Meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan dan 
kerjasama 
antardaerah 

 Mengembangkan 
system informasi 

 Penataan 
kawasan 
aktivitas 
ekonomi 
perkotaan 

 Pengembangan 
ekonomi 
berbasis potensi 
dan sektor 
unggulan 
daerah 

 Perbaikan 
kualitas sarana 
dan prasarana 
pendudkung 
ekonomi 

 Peningkatan 
kerjasama 
ekonomi antar 
daerah dan 
perbaikan 
kelembagaan 
ekonomi daerah 

 Peningkatan 
promosi 
investasi melalui 
regulasi dan 
deregulasi yang 
sederhana dan 
menarik 

 Peningkatan 
kerjasama 
ekonomi dan 
pengembangan 
kawasan 
ekonomi khusus 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN  

Rp 25,22 triliun 
 Meningkatnya ekspor bersih 

perdagangan tahun 2015 
menjadi US$ 7,94 miliar 

 Meningkatnya ketersediaan 
bahan pangan (beras) per 
1000 penduduk tahun 2015 
menjadi 113,22 ton 

 Meningkatnya jumlah produksi 
perikanan tahun 2015 menjadi 
78.906 ton 

 Meningkatnya jumlah rata-rata 
konsumsi ikan tahun 2015 
menjadi 23,33kg/kapita/tahun 

 Meningkatnya pengelolaan 
sumber daya air  

 Meningkatnya pengelolaan 
sumber daya kelautan 

 Meningkatnya pengeluaran 
konsumsi rumah tangga per 
kapita tahun 2015 menjadi Rp 
449.704 

 Meningkatnya pengeluaran 
konsumsi rumah tangga non 
pangan tahun 2015 menjadi 
43,57% 

 Meningkatnya kedudukan, 
fungsi dan peranan BUMD 
dalam perekonomian kota 

 Meningkatnya kontribusi 
BUMD terhadap pembentukan 
pendapatan daerah 

 Meningkatnya jumlah investor 
berskala nasional 
(PMDN/PMA) tahun 2015 
menjadi 96 investor baru 

 Meningkatnya nilai realisasi 
PMDN tahun 2015 menjadi 
19% 

 Meningkatnya nilai realisasi 
PMA tahun 2015 menjadi 19% 

 Meningkatnya jumlah 
persetujuan investasi tahun 
2015 menjadi                        
96 persetujuan. 

 Menurunnya angka indeks 
rata-rata lama proses perijinan 
untuk setiap jenis perijinan  

 Efektifnya pajak dan retribusi 
daerah yang mendukung iklim 
perekonomian kota 

 Adanya peraturan daerah 
yang mendukung iklim usaha 
yang kondusif 

 Meningkatnya jumlah 
pameran/expo dalam skala 
regional, nasional dan 
internasional  

 Tersedianya kawasan 
ekonomi khusus dan kawasan 
perdagangan terpadu lainnya  

penanaman modal 
daerah berbasis 
elektroknik dan 
pelayanan satu atap 

 Menyusun kerangka 
kebijakan investasi  

 Pemberian 
kemudahan, fasilitas 
dan insentif investasi 
(green tax) 

 Mengembangkan 
kawasan ekonomi 
khusus dan kawasan 
produksi lainnya 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN  

Meningkatkan 
kedudukan, 
fungsi dan 
peranan UKMK 
dalam 
perekonomian 
kota 

 Meningkatnya jumlah 
koperasi aktif tahun 2015 
menjadi 82 % 

 Meningkatnya usaha mikro 
kecil menengah non 
BPR/LKM UKM tahun 2015 
menjadi 285.599 unit 

 Meningkatnya produktivitas 
dan akses UMKMK kepada 
sumber daya produktif 

 Tersedianya pasar induk 
dengan komoditas tertentu 

 Tersedianya pasar 
tradisional modern yang 
tertata, bersih, nyaman dan 
berdaya saing  

 Mengembangkan 
kemudahan, fasilitas 
dan insentif untuk 
tumbuh dan 
berkembangnya 
UMKMK 

 Meningkatkan akses 
dan pelayanan kredit 
perbankan bagi 
usaha mikro 
(UMKMK) 

 Meningkatkan 
Pembinaan dan 
pemberdayaan 
UMKM 

 Revitalisasi pasar 
tradisional-modern 

 Mendorong 
pengintegrasian 
Program Bina 
Lingkungan BUMN 

Peningkatan 
akses permodalan 
untuk mendukung  
kegiatan ekonomi 
usaha mikro, kecil 
dan menengah  

Menciptakan 
kesempatan dan 
lapangan kerja  

 Meningkatnya partisipasi 
angkatan kerja tahun 2015 
menjadi 62,28% 

 Meningkatnya pekerja yang 
ditempatkan tahun 2015 
menjadi 87,4% 

 Meningkatnya rasio daya 
serap tenaga kerja  

 Menurunnya angka sengketa 
pengusaha-pekerja pada 
tahun 2015 menjadi 100 
kasus 

 Menurunnya jumlah tenaga 
kerja di bawah umur tahun 
2015 menjadi 20% 

 Meningkatnya rasio lulusan 
S1/S2/S3 dibandingkan 
jumlah penduduk tahun 2015 
menjadi 3,7% 

 Menurunnya rasio 
ketergantungan  

 Meningkatnya upah 
mínimum regional (UMR) 
sesuai dengan peningkatan 
kebutuhan hidup mínimum 
tahun 2015 menjadi           
Rp 1,77 Juta 

 Mendorong 
peningkatan taraf 
dan kualitas 
pendidikan serta 
diklat tenaga kerja 
untuk mengisi pasar 
kerja domestik dan 
luar negeri 
 

 Mendorong 
peningkatan jumlah 
wirausaha domestik 

 Meningkatkan usaha 
ekonomi yang 
bersifat padat karya 

 Meningkatkan 
kapasitas dan fungsi 
kelembagaan tenaga 
kerja 

 
 

 

 Peningkatan 
daya saing 
sektor industrial 
yang mampu 
menciptakan 
lapangan kerja 
masyarakat 

 
 
 Perbaikan 

system 
kelembagaan 
dan peraturan 
perundang-
undangan 
ketenaga 
kerjaan 

Meningkatkan 
fungsi dan 
peranan sektor 
keuangan  

 

 Meningkatnya jumlah 
BPR/LKM aktif  

 Meningkatnya jenis dan 
jumlah bank dan cabang-
cabangnya tahun 2015 
menjadi 1.973 unit 

 Meningkatnya jenis dan 
jumlah perusahaan asuransi  

 Meningkatnya realisasi kredit 
investasi dan modal kerja 
perbankan kepada UMKMK  

 

 Pembinaan 
kelembagaan dan 
permodalan UMKM 

 Mendorong 
peningkatan 
pelayanan sektor 
perbankan dan 
keuangan 

 Perbaikan 
regulasi dan 
kelembagaan 
sektor 
perbankan dan 
keuangan 

 Peningkatan 
akses informasi 
dan pelayanan 
perijinan 
perbankan dan 
keuangan 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN  

Meningkatkan 
efektivitas 
perencanaan 
pembangunan 
kota 

 Tersedianya rencana 
pembangunan kota dalam 
jangka panjang, menengah 
dan tahunan baik untuk 
tingkat kota maupun SKPD 
berbasis aspirasi 
masyarakat, kinerja dan 
terpadu 

 Tersedianya data dan 
informasi perencanaan kota 

 Meningkatkan 
kualitas perencanaan 
agregat, sektoral, 
lintas sektor               
dan kewilayahan  

 Meningkatkan 
kualitas 
pengendalian dan 
evaluasi 
implementasi 
pelaksanaan 
rencana 
pembangunan kota 

 Meningkatkan 
efektivitas 
manajemen kinerja 
baik secara 
kelembagaan 
maupun individual 

 Meningkatkan 
kompetensi tenaga 
perencana 

 Meningkatkan 
efektivitas 
musyawarah 
perencanaan 
pembangunan 
tingkat 
kelurahan, 
kecamatan dan 
kota 

 Mengembangka
n badan 
kerjasama 
pembangunan 
kota dan 
kawasan 
strategis 

 Meningkatkan 
kualitas 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
yang berbasis 
kinerja dan 
partisipasi 
masyarakat 

 Mengembangka
n e-planning 
yang 
terintegrasi 

Meningkatkan 
efektivitas 
pengelolaan 
keuangan dan 
barang daerah 

 Meningkatnya sinkronisasi 
implementasi pelaksanaan 
antara perencanaan dan 
penganggaran 

 Diterapkannya system 
informasi manajemen 
barang dan asset daerah 

 Meningkatnya kapasitas 
pemerintah daerah untuk 
mewujudkan kemandirian 
pemerintahan daerah 

 Meningkatnya belanja untuk 
pelayanan dasar secara 
proposional sesuai dengan 
kemampuan keuangan 
daerah 

 Meningkatnya belanja 
daerah dalam APBD tahun 
2015 menjadi                    Rp 
4,6 triliyun 

 Meningkatnya rasio realisasi 
belanja terhadap anggaran 
belanja daerah tahun 2015 
menjadi 90% 

 Meningkatnya pendapatan 
daerah dalam APBD tahun 
2015 menjadi                        
Rp 4,1 triliyun 

 Meningkatnya rasio realisasi 
pendapatan terhadap 
anggaran pendapatan 

 Meningkatnya kontribusi 
PAD terhadap pendapatan 

 Menyusun dan 
menetapkan 
kerangka regulasi 
daerah di bidang 
pengelolaan 
keuangan daerah 

 Penyelenggaraan 
siklus anggaran 
secara tepat waktu 

 Pembinaan 
administrasi 
penatausahaan 
keuangan daerah 

 Penyelenggaraan 
pelaporan keuangan 
daerah secara tepat 
waktu 

 Meningkatkan 
tata kelola 
keuangan 
daerah yang 
semakin efisien 
dan efektif 

 Meningkatkan 
perencanaan, 
penatausahaan, 
pemanfaatan, 
dan evaluasi 
serta pelaporan 
barang/asset 
daerah 

 Meningkatkan 
kemandirian 
pembiayaan 
pembangunan 
kota 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH 
KEBIJAKAN  

daerah tahun 2015 menjadi 
32,12%.  

 Meningkatnya rasio realisasi 
PAD terhadap poensi PAD  

 Meningkatnya proporsi 
belanja langsung dalam 
APBD 

 Meningkatnya alokasi 
belanja modal terhadap total 
belanja daerah dalam APBD 

 
6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat 

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan 
lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka 
strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan tahun 2011-2015 
adalah sebagai berikut.  
(1) Penetapan RTRW kota dan RDTR 
(2) Mengedepankan pembangunan berperspektif lingkungan 
(3) Peningkatan secara bertahap RTH 
(4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam  penataan ruang 
(5) Penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan 
(6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana 

permukiman  
(7) Meningkatkan peran serta  masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup 
(8) Membangun kerjasama yang lebih terpadu dengan kepolisian serta 

aparat penegak hukum lainnya dalam peningkatan ketenteraman 
masyarakat dan ketertiban umum 

(9) Mengefektifkan siskamling berbasis masyarakat 
(10) Meningkatkan kapasitas  aparatur dan kelembagaan penegak hukum 

utamanya satpol pp dan unit kerja pengawasan lainnya 
(11) Meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan 

masyarakat 
(12) Pengembangan kerukunan intern dan antar umat beragama 
(13) Penguatan kelembagaan dan pembinaan antar kelompok umat 

beragama 
 
Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi keempat,                      
akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi keempat, 
sebagai berikut : 

(1) Peningkatan penataan ruang dan  pengelolaan lingkungan hidup. 
(2) Penguatan kelembagaan koordinasi penataan ruang dan 

pemberdayaan masyarakat 
(3) Peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan lingkungan 

permukiman  
(4) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman 
(5) Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan permukiman 
(6) Pembinaan dan penegakan hukum 
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(7) Penguatan kapasitas lembaga sosial dan penangan bencana 
(8) Peningkatan peran kelembagaan sosial dalam mendukung 

keamanan dan ketentraman 
(9) Penguatan peran dan fungsi lembaga social dalam mewujudkan 

kerukunan hidup beragama   
 

Tabel 6.4 
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat 

RPJMD Kota Medan 2011-2015  

TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
pengelolaan 
lingkungan hidup dan 
tata ruang kota 

 Tersedianya RTRW Kota Medan tahun 
2010-2030  

 Tersedianya RDTR Kota Medan tahun 
2010-2030 berbasis kecamatan 

 Meningkatnya rasio ruang terbuka 
hijau per satuan luas wilayah ber 
HPL/HGB tahun 2015 menjadi 
183,11% 

 Meningkatnya rasio rumah ber-IMB 
tahun 2015 menjadi 75,78% 

 Meningkatnya perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian 
RTRW. 

 Penetapan 
RTRW kota dan 
RDTR 

 Mengedepankan 
pembangunan 
berperspektif 
lingkungan 

 Peningkatan 
secara bertahap 
RTH 

 Meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan 
dalam  penataan 
ruang 

 Penataan dan 
pengelolaan 
lingkungan 
perkotaan 

 Meningkatkan 
kualitas dan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
permukiman  

 Meningkatkan 
peran serta  
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
lingkungan hidup 

 
 

 Peningkatan 
penataan ruang 
dan  
pengelolaan 
lingkungan 
hidup.  

 Penguatan 
kelembagaan 
koordinasi 
penataan ruang 
dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

 Peningkatan 
kualitas dan 
manajemen 
pengelolaan 
lingkungan 
permukiman 

 Peningkatan 
kualitas 
lingkungan 
permukiman 

 Peningkatan 
pengelolaan dan 
pengendalian 
lingkungan 
permukiman 

 Pembinaan dan 
penegakan 
hukum 

 Meningkatnya pembinaan 
penyelenggaraan penataan ruang oleh 
pemerintah daerah dan masyarakat 

 Meningkatnya efektivitas 
impelementasi pelaksanaan hukum 
lingkungan  

 Meningkatnya cakupan pengawasan 
terhadap pelaksana amdal  

 Meningkatnya luas wilayah perkotaan 
tahun 2015 menjadi 68,92%  

 Menurunnya luas wilayah kebanjiran 
tahun 2015 menjadi 3,77% 

 Meningkatnya luas wilayah produktif 
tahun 2015 menjadi 2,32% 

 Meningkatnya luas wilayah industry 
tahun 2015 menjadi 5% 

 Meningkatnya rasio tempat 
pembuangan sampah (TPS) per 
satuan penduduk tahun 2015 menjadi 
0,027 

 Meningkatnya luas permukiman yang 
tertata  

 Menurunnya luasan lingkungan 
permukiman kumuh tahun 2015 
menjadi 0,79% 

 Meningkatnya volume sampah yang 
ditangani tahun 2015 menjadi 82,46% 

 Meningkatnya rumah tangga yang 
menggunakan air bersih tahun 2015 
menjadi 81,26% 

 Meningkatnya rumah tangga yang 
menggunakan listrik tahun 2015 
menjadi 99,44% 

 Meningkatnya rumah tangga yang 
menggunakan telepon/HP  

 Meningkatnya rasio rumah layak huni 
tahun 2015 menjadi 89,28% 

 Meningkatnya rehabilitasi dan 
konservasi sumber daya alam 

 Meningkatnya pengelolaan daerah 
aliran sungai (DAS) pada 2 DAS. 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 

Meningkatkan  
ketenteraman 
masyarakat dan 
ketertiban umum 

 

 Terlaksananya revisi peraturan daerah 
tentang PSK dan PKL 

 Meningkatnya efektivitas implementasi 
pelaksanaan peraturan daerah tentang 
retribusi pelayanan kebersihan 

 Meningkatnya efektivitas implementasi 
pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan tentang hewan berkaki 
empat  

 Meningkatnya efektivitas implementasi 
pelaksanaan peraturan daerah tentang 
IMB 

 Meningkatnya penyelesaian kasus 
tanah negara  

 Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi 
 Menurunnya tingkat kriminalitas  
 Meningkatnya angka kriminalitas yang 

tertangani  
 Menurunnya jumlah demo  
 Meningkatnya rasio jumlah polisi 

pamong praja per 10.000 penduduk 
tahun 2015 menjadi 4,8 

 Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 
10.000 penduduk tahun 2015 menjadi 
40,5 

 Meningkatnya rasio pos siskamling per 
jumlah kelurahan tahun 2015 menjadi 
8,2 

 Meningkatnya keamanan daerah guna 
menunjang aktifitas perekonomian 
masyarakat khususnya dunia investasi 
dan usaha 

 Meningkatnya pembinaan politik 
daerah 

 Meningkatnya pembinaan terhadap 
LSM, Ormas dan OKP. 

 Membangun 
kerjasama yang 
lebih terpadu 
dengan 
kepolisian serta 
aparat penegak 
hukum lainnya 
dalam 
peningkatan 
ketenteraman 
masyarakat dan 
ketertiban umum 

 Mengefektifkan 
siskamling 
berbasis 
masyarakat 

 Meningkatkan 
kapasitas  
aparatur dan 
kelembagaan 
penegak hukum 
utamanya satpol 
pp dan unit kerja 
pengawasan 
lainnya 

 Meningkatkan 
koordinasi, 
pembinaan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

 Pengembangan 
kerukunan intern 
dan antar umat 
beragama 

 Penguatan 
kelembagaan 
dan Pembinaan 
antar kelompok 
umat beragama 

 Meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan 
pengendalian 
masalah sosial 

 Meningkatkan  
kapasitas 
kelembagaan 
penanganan, 
dan pemulihan 
bencana 

 Meningkatkan 
kesadaran 
hukum 
masyarakat 

 Meningkatkan 
kerukunan sosial 

 Menurunkan 
tingkat 
penggunaan 
obat-obat 
terlarang 

 Meningkatkan 
koordinasi 
peningkatan 
keamanan dan 
ketentraman 
masyarakat 

 Peningkatan 
peran 
kelembagaan 
sosial dalam 
mendukung 
keamanan dan 
ketentraman  

 Penguatan 
peran dan fungsi 
lembaga sosial 
dalam 
mewujudkan 
kerukunan hidup 
beragama   

 Meningkatnya rasio tempat ibadah per 
satuan penduduk tahun 2015 menjadi 
1,02 

 Meningkatnya kerukunan, suasana 
kehidupan yang harmonis dan saling 
menghormati baik intern maupun 
antar umat beragama. 

 Tersedianya pusat pembinaan sosial 
keagamaan 

 
6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima  

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat 
kota, maka strategi pembangunan kota yang akan dilaksanakan              
tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 
(1) Mengembangkan program pembangunan kota yang berbasis IPM 
(2) Meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat                         

berpendapatan rendah 
(3) Menyediakan dukungan penjaminan dan jangkauan kredit usaha 

rakyat 
(4) Meningkatkan ketahanan pangan 
(5) Meningkatkan peran kelembagaan dalam  penanggulangan 

kemiskinan 
(6) Pemenuhan prosentase anggaran belanja pendidikan mínimum 20% 

dari total belanja daerah 
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(7) Meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan angka partisipasi 
sekolah 

(8) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan 

(9) Meningkatkan manajemen  pelayanan pendidikan yang berkualitas 
(10) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan mendorong 

kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan 
(11) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan 
(12) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan program pelayanan 

kesehatan masyarakat 
(13) Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan kota 

baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota 
(14) Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda 
(15) Mendorong peran serta yang lebih luas  sektor swasta dalam 

pembinaan olahraga 
(16) Meningkatkan pembinaan atlit usia dini 
(17) Meminimalisasi pengaruh budaya asing 
(18) Menyusun dan menetapkan regulasi pelestarian dan pembinaan 

budaya daerah 
(19) Meningkatkan kreatifitas dan promosi budaya daerah 
(20) Mendorong pembangunan yang berperspektif gender 
(21) Menetapkan kerangka regulasi pengarusutamaan gender 
(22) Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan untuk  mendukung 

program keluarga berencana. 
 
Strategi pembangunan kota 2011-2015 pada misi kelima,                      
akan mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan pada misi kelima, 
sebagai berikut : 

(1) Peningkatan akses pelayanan sosial dasar untuk masyarakat 
berpendapatan rendah 

(2) Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha 
ekonomi 

(3) Peningkatan ketahanan pangan 
(4) Peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga 

penanggulangan kemiskinan 
(5) Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan 
(6) Peningkatan kualitas dan manajemen  pelayanan pendidikan 

masyarakat 
(7) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk 

pengendalian penyakit menular 
(8) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 

kepemudaan 
(9) Pemeliharaan dan pengelolaan potensi budaya daerah 
(10) Perbaikan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata 
(11) Peningkatan peran sera masyarakat dalam pengelolaan          

budaya daerah 
(12) Pengembangan inovasi potensi dan keragaman budaya daerah 
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(13) Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan kota 
(14) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk  

keluarga berencana 
 

Tabel 6.5 
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima 

RPJMD Kota Medan 2011-2015 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Penanggulangan 
kemiskinan 

 Menurunnya tingkat kemiskinan 
tahun 2015 menjadi 4,58%. 

 Meningkatnya penduduk di atas 
garis kemiskinan tahun 2015  

 Menurunnya ketimpangan 
kemakmuran  

 Meningkatnya pemerataan 
pendapatan khususnya yang 
diterima 40% penduduk lapisan 
bawah  

 Meningkatnya penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
yang memperoleh bantuan sosial 
(PMKS)  

 Terpenuhinya kebutuhan pangan 
masyarakat 

 Meningkatnya penanganan 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS)  

 Meningkatnya jumlah sarana 
sosial sebagai tempat 
perlindungan dan pembinaan 
PMKS. 

 Meningkatnya cakupan 
pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak usia 
6-24 bulan keluarga miskin  

 Mengembangkan 
program 
pembangunan kota 
yang berbasis IPM 

 Meningkatkan akses 
pelayanan dasar 
masyarakat  
berpendapatan 
rendah 

 Menyediakan 
dukungan 
penjaminan dan 
jangkauan kredit 
usaha rakyat 

 Meningkatkan 
ketahanan pangan 

 Meningkatkan peran 
kelembagaan dalam  
penanggulangan 
kemiskinan 

 
 
 

 Peningkatan akses 
pelayanan sosial dasar 
untuk masyarakat 
berpendapatan rendah 

 Peningkatan akses 
permodalan untuk 
pengembangan usaha 
ekonomi 

 Peningkatan 
ketahanan pangan 

 Peningkatan 
koordinasi dan 
penguatan kapasitas 
lembaga 
penanggulangan 
kemiskinan 

Meningkatkan 
akses dan 
kualitas 
pendidikan 
masyarakat 
 
 

 Meningkatnya pendidikan anak 
usia dini tahun 2015 menjadi 
80,10% 

 Meningkatnya persentase 
penduduk yang berusia >15 
tahun yang melek huruf tahun 
2015 menjadi 99,89% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
kasar SD/MI/Paket A tahun 2015 
menjadi 116,82% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
kasar SMP/MTs/Paket B tahun 
2015 menjadi 110,89% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
kasar SMA/SMK/MA/Paket C 
tahun 2015 menjadi 107,85% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
murni SD/MI/Paket A tahun 2015 
menjadi 97,12% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
murni SMP/MTs/Paket B tahun 
2015 menjadi 82,4% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
murni SMA/SMK/MA/Paket C 
tahun 2015 menjadi 70,06% 

 Menurunnya angka putus 
sekolah SD/MI tahun 2015 
menjadi 0,08% 

 Menurunnya angka putus 
sekolah SMP/MTs tahun 2015 

 Pemenuhan 
prosentase anggaran 
belanja pendidikan 
mínimum 20% dari 
total belanja daerah 

 Meningkatkan 
pelayanan di bidang 
pendidikan dan 
angka partisipasi 
sekolah 

 Mendorong 
partisipasi 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan  

 Meningkatkan 
manajemen  
pelayanan 
pendidikan yang 
berkualitas 

 

 Peningkatan akses 
dan pemerataan 
pelayanan pendidikan 

 Peningkatan kualitas 
dan manajemen  
pelayanan pendidikan 
masyarakat 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

menjadi 0,32% 

 Menurunnya angka putus 
sekolah SMA/SMK/MA tahun 
2015 menjadi 0,78% 

 Meningkatnya angka kelulusan 
SD/MI tahun 2015 menjadi 
99,99% 

 Meningkatnya angka kelulusan 
SMP/MTs tahun 2015 menjadi 
98,94% 

 Meningkatnya angka kelulusan 
SMA/SMK/MA tahun 2015 
menjadi 98,08% 

 Meningkatnya angka 
melanjutkan dari SD/MI ke 
SMP/MTs tahun 2015 menjadi 
101,96% 

 Meningkatnya angka 
melanjutkan dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA tahun 2015 
menjadi 98,76% 

 Menurunnya disparitas 
partisipasi dan kualitas 
pelayanan pendidikan antar 
wilayah, gender dan sosial 
ekonomi serta antar satuan 
pendidikan. 

 Meningkatnya proporsi pendidik 
yang memenuhi kualifikasi 
akademik dan standar 
kompetensi tahun 2015 menjadi 
89,30% 

 Meningkatnya angka rata-rata 
lama sekolah  

 Meningkatnya angka pendidikan 
yang ditamatkan  

 Meningkatnya angka partisipasi 
sekolah jenjang pendidikan 
dasar tahun 2015 menjadi 0,01% 

 Meningkatnya angka partisipasi 
sekolah jenjang pendidikan 
menengah tahun 2015 menjadi 
0,04% 

 Meningkatnya rasio ketersediaan 
sekolah per penduduk usia 
sekolah jenjang pendidikan 
dasar tahun 2015 menjadi 
30,79% 

 Meningkatnya rasio ketersediaan 
sekolah per penduduk usia 
sekolah jenjang pendidikan 
menengah tahun 2015 menjadi 
33,55% 

 Meningkatnya rasio guru/murid 
jenjang pendidikan dasar tahun 
2015 menjadi 5% 

 Meningkatnya rasio guru/murid 
jenjang pendidikan menengah 
tahun 2015 menjadi 7,14% 

 Meningkatnya rasio guru/murid 
per kelas rata-rata jenjang 
pendidikan dasar tahun 2015 
menjadi 3,33% 

 Meningkatnya rasio guru/murid 
per kelas rata-rata jenjang 
pendidikan menengah tahun 
2015 menjadi 3,33% 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
akses dan 
kualitas 
kesehatan 
masyarakat 

 

 Meningkatnya cakupan kompilasi 
kebidanan yang ditangani tahun 
2015 menjadi 80,04% 

 Meningkatnya cakupan 
pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan tahun 
2015 menjadi 82,61% 

 Meningkatnya cakupan 
kelurahan universal child 
immunization tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan balita gizi 
buruk mendapat perawatan 
tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan 
kunjungan bayi tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya ketersediaan obat 
generik esensial, obat flu burung, 
obat bencana, obat haji, obat 
program dan vaksin  

 Meningkatnya jumlah posyandu 
aktif tahun 2015 menjadi         
1.474 unit 

 Meningkatnya rasio posyandu 
per satuan balita tahun 2015 
menjadi 7,73% 

 Meningkatnya rasio puskesmas, 
poliklinik, pustu per satuan 
penduduk tahun 2015 menjadi 
0,4% 

 Meningkatnya rasio rumah sakit 
per satuan penduduk tahun 2015 
menjadi 0,33% 

 Meningkatnya rasio dokter per 
satuan penduduk tahun 2015 
menjadi 1,22% 

 Meningkatnya rasio tenaga 
medis per satuan penduduk  

 Meningkatnya angka 
kelangsungan hidup bayi tahun 
2015 menjadi 0,2 

 Meningkatnya angka usia 
harapan hidup tahun 2015 
menjadi 72,8 tahun 

 Menurunnya jumlah balita gizi 
buruk tahun 2015 menjadi 200 
anak 

 Meningkatnya cakupan ibu hamil 
yang mendapatkan zat besi          
(Fe tablet)  

 Meningkatnya anak balita 6-59 
bulan yang mendapatkan kapsul 
vitamin A  

 Meningkatnya cakupan keluarga 
yang mengkonsumsi garam 
beryodium yang cukup  

 Meningkatnya bayi usia 0-6 
bulan yang mendapat ASI  

 Meningkatkan 
pelayanan di bidang 
kesehatan dan 
mendorong 
kesadaran 
masyarakat untuk 
menjaga kesehatan  

 Mendorong 
partisipasi 
masyarakat dalam 
penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan 

 Meningkatkan 
kapasitas 
kelembagaan dan 
program pelayanan 
kesehatan 
masyarakat 

 

 Peningkatan akses 
dan manajemen 
pelayanan kesehatan 
masyarakat 

 Peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan 
aparatur untuk 
pengendalian penyakit 
menular 

 Meningkatnya cakupan 
penemuan dan penanganan 
penderita penyakit TBC/BTA 
tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan 
penemuan dan penanganan 
penderita penyakit DBD tahun 
2015 menjadi 100% 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Meningkatnya cakupan 
pelayanan kesehatan rujukan 
pasien masyarakat miskin tahun 
2015 menjadi 100% 

Meningkatkan 
partisipasi  
masyarakat 
dalam 
pembangunan 
kota 

 

 Meningkatnya jumlah 
gelanggang/balai remaja (selain 
milik swasta) per 1000 penduduk 
tahun 2015 menjadi 46 unit 

 Meningkatnya rasio lapangan 
olahraga per 1000 penduduk  

 Meningkatnya jumlah klub 
olahraga per 10.000 penduduk  

 Meningkatnya jumlah gedung 
olahraga per 10.000 penduduk  

 Meningkatnya partisipasi dan 
peran serta pemuda dalam 
pembangunan kota  

 Meningkatnya budaya dan 
prestasi olahraga di tingkat 
regional, nasional dan 
internasional. 

 Meningkatnya prestasi olahraga 
di tingkat regional, nasional dan 
internasional. 

 Meningkatnya jumlah PKK aktif 
tahun 2015 menjadi 173 unit 

 Meningkatnya penduduk yang 
memiliki lahan  

 Meningkatnya luas lahan 
bersertifikat  

 Meningkatnya rata-rata jumlah 
kelompok binaan lembaga 
pemberdayaan masyarakat 
(LPM)  

 Meningkatnya rata-rata jumlah 
kelompok binaan PKK  

 Meningkatnya efektivitas, fungsi 
dan peran lembaga swadaya 
masyarakat (LSM)  

 Meningkatnya efektivitas, fungsi 
dan peran organisasi 
kepemudaan  

 Meningkatnya efektivitas, fungsi 
dan peran organisasi 
keolahragaan  

 Meningkatnya jumlah kegiatan 
kepemudaan tahun 2015 
menjadi 36 kegiatan 

 Meningkatnya jumlah kegiatan 
olahraga  

 Meningkatnya modal sosial 
budaya  

 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan peran organisasi 
masyarakat sipil, asosiasi profesi 
dan partai politik 

 Terlaksananya survei kepuasan 
masyakat/ survey pelayanan 
umum secara periodik 

 Meningkatnya fasilitas/prasarana 
partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan kota 

 
 
 
 
 

 Memfasilitasi 
kelembagaan 
masyarakat dalam 
pembangunan kota 
baik di tingkat 
kelurahan, 
kecamatan dan kota  

 Pembinaan dan 
pemberdayaan 
kelembagaan 
pemuda 

 Mendorong peran 
serta yang lebih luas  
sektor swasta dalam 
pembinaan olahraga 

 Meningkatkan 
pembinaan atlit usia 
dini 

Pembinaan dan 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
kegiatan kepemudaan 
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Meningkatkan 
kualitas dan 
melestarikan 
budaya daerah 

 Meningkatnya jumlah benda, 
situs dan kawasan cagar budaya 
yang dilestarikan tahun 2015 
menjadi 46 unit 

 Meningkatnya jumlah grup 
kesenian per 10.000 penduduk 
tahun 2015 menjadi 153 unit 

 Meningkatnya apresiasi 
masyarakat terhadap keragaman 
seni dan budaya, serta 
kreativitas seni dan budaya yang 
didukung oleh suasana yang 
kondusif dalam penyaluran 
kreativitas berkesenian 
masyarakat.  

 Meningkatnya perlindungan, 
pengembangan dan 
pemanfaatan warisan budaya 

 Meningkatnya koleksi buku yang 
tersedia di perpustakaan daerah 
tahun 2015 menjadi             
56.155 unit 

 Meminimalisasi 
pengaruh budaya 
asing 

 Menyusun dan 
menetapkan regulasi 
pelestarian dan 
pembinaan budaya 
daerah 

 Meningkatkan 
kreatifitas dan 
promosi budaya 
daerah 
 

 Pemeliharaan dan 
pengelolaan potensi 
budaya daerah 

 Perbaikan kualitas 
infrastruktur 
pendukung kegiatan 
pariwisata 

 Peningkatan peran 
sera masyarakat 
dalam pengelolaan 
budaya daerah 

 Pengembangan 
inovasi potensi dan 
keragaman budaya 
daerah 

 
 

 Meningkatnya jumlah kunjungan 
wisatawan tahun 2015 menjadi 
176.737 orang. 

 Meningkatnya jumlah gedung 
kesenian per 10.000 penduduk 
tahun 2015 menjadi 15 unit. 

 Meningkatnya penyelenggaraan 
festival seni dan budaya tahun 
2015 menjadi 153 kegiatan. 

 Meningkatnya jumlah sarana 
penyelenggaraan seni dan 
budaya 

 Meningkatnya ketahanan budaya 
lokal 

 Meningkatnya apresiasi 
masyarakat terhadap 
keragaman, kreatifitas seni dan 
budaya 

 Meningkatnya ketersediaan 
restoran tahun 2015 menjadi 
1.422 unit 

 Meningkatnya ketersediaan 
perhotelan tahun 2015 menjadi 
229 unit 

 Meningkatnya jumlah inovasi 
yang dikembangkan dalam 
rangka peningkatan pelayanan 
publik dan kesejahteraan 
masyarakat  

 Meningkatnya rasio jumlah 
pengunjung perpustakaan 
daerah tahun 2015 menjadi 
25.510 orang 

 Meningkatnya jumlah 
perpustakaan daerah tahun 2015 
menjadi 2 unit  
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Meningkatkan 
peran 
perempuan 
dalam 
pembangunan 
kota 

 Meningkatnya partisipasi 
perempuan di lembaga 
pemerintahan tahun 2015 
menjadi 4,98% 

 Meningkatnya partisipasi 
perempuan di lembaga swasta 
tahun 2015 menjadi 95,02% 

 Meningkatnya jumlah partisipasi 
angkatan kerja perempuan tahun 
2015 menjadi 391.754 orang 

 Meningkatnya prevalensi peserta 
KB aktif tahun 2015 menjadi 
70,19% 

 Meningkatnya jumlah peserta KB 
aktif tahun 2015 menjadi 412.284 
orang 

 Menurunnya rasio kekerasan 
dalam rumah tangga  

 Menurunnya rata-rata jumlah 
anak per keluarga tahun 2015 
menjadi 2 orang 

 Mendorong 
pembangunan yang 
berperspektif gender 

 Menetapkan 
kerangka regulasi 
pengarusutamaan 
gender 

 Meningkatkan akses 
dan pelayanan 
kesehatan untuk 
mendukung keluarga 
berencana 

 Peningkatan peranan 
perempuan dalam 
pembangunan kota 

 Peningkatan akses 
dan kualitas pelayanan 
kesehatan untuk 
keluarga berencana 

 

6.2 Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang 

6.2.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang 

Kebijakan pengembangan struktur ruang kota merupakan susunan yang 
diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, rona 
lingkungan sosial, dan rona lingkungan buatan yang secara hirarkis dan 
struktural saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk tata 
ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah arah tindakan 
yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah 
Kota Medan.  

Kebijakan pengembangan rencana struktur ruang Kota Medan adalah 
sebagai berikut: 
a. peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan 

berhierarki; dan  
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 

transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana 
dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan. 

 
6.2.1.1 Strategi Struktur Ruang 

Strategi pembentukan struktur ruang dirumuskan dengan memperhatikan 
aspek pengembangan kependudukan. Kota Medan mempunyai luas 
wilayah yaitu 26.510 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 
berjumlah 2.097.612 jiwa dengan tingkat kepadatan  7,9 Jiwa/Ha.         
Dengan kondisi demikian dibutuhkan strategi pengembangan penduduk di 
dalam pengembangan wilayah Kota Medan. Strategi dasar dalam 
pengembangan aspek kependudukan dalam kaitan pengembangan 
wilayah adalah pengembangan penduduk dan distribusi penduduk yang 
terdiri dari: 
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 Melakukan dan mendorong pendistribusian penduduk dari Kecamatan 
yang memiliki kepadatan pendudu`k sangat tinggi ke Kecamatan yang 
masih relative rendah jumlah penduduknya, dengan cara membatasi 
penambahan fasilitas-fasilitas kota pada Kecamatan yang padat 
penduduknya, dan menambah serta melengkapi fasilitas-fasilitas 
pelayanan pada Kecamatan yang masih relative jarang penduduknya. 

 Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan kegiatan  
industri serta perdagangan dan jasa secara internal maupun eksternal 
pada lokasi yang telah ditetapkan; 

 Memberlakukan kebijakan Disinsentif bagi pembangunan perumahan 
dan fasilitas pada Kecamatan/Kawasan yang sudah padat jumlah 
penduduknya; 

 Memberikan Intensif bagi pembangunan perumahan dan fasilitas pada 
Kecamatan/Kawasan yang masih jarang jumlah penduduknya; 

 

Mengacu kepada pengembangan aspek kependudukan yang dilakukan, 
maka strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana berikut: 

a. strategi peningkatan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki, 
sebagaimana berikut: 

 meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan. 

 menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat pelayanan yang 
sudah ada. 

 mengendalikan pusat-pusat pelayanan yang tidak sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan. 

 mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan baru di wilayah 
Kota Medan. 

 

b. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 
prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta 
prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh 
kawasan yang tertuang dalam: 

 
b.1. Strategi peningkatan kualitas, jangkauan dan keterpaduan 

pelayanan sistem transportasi; 

Pengembangan   sistem  transportasi  berfungsi   untuk   merintis 
pertumbuhan  pusat-pusat  pengembangan  dan  pelayanan  baru  
dan mengendalikan penggunaan tanah dengan tetap 
meningkatkan efisiensi pergerakan  internal  dan  eksternal.  
Strategi  pengembangan transportasi dapat dikelompokkan 
menjadi 4 (empat), yaitu pengembangan pola jaringan jalan, 
hirarki jalan, aksesibilitas ke pusat pelayanan, dan prasarana 
transportasi.  
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 Pola Jaringan Jalan 

Pola  jaringan  jalan direncanakan  untuk  mengefisienkan  dan 
memudahkan  pergerakan  antar bagian wilayah kota dan 
antara lingkungan pemukiman dengan pusat-pusat 
pelayanannya. Strategi pengembangannya adalah :  

1. Keterpaduan jaringan jalan primer (inter  regional)  dan 
sekunder  (lokal)  dikembangkan  melalui  jaringan jalan 
lingkar  (ring road) yang terdiri dari Jalan Lingkar Dalam 
(Inner Ring Road), Jalan Lingkar Luar (Outer Ring Road) 
dan Jalan Lingkar Kawasan Utara. 

2. Menetapkan pola rencana jaringan jalan yang paling  
efisien dan mendukung  pergerakan  internal   maupun   
eksternal. Memperhatikan  kondisi fisik alami dan pola 
jaringan  jalan eksisting, maka pola "grid" sangat sesuai 
untuk  diterapkan pada Kota Medan. 

3. Mengembangkan jaringan jalan lingkar juga dimaksudkan  
sebagai  penggabungan pola grid dan radial yang  polanya  
sudah mulai nampak saat ini walaupun belum sempurna. 

4. Mengembangkan jaringan jalan baru diupayakan 
semaksimal mungkin memanfaatkan jalan yang sudah ada 
dan mengintegrasikannya ke jaringan jalan lama. 

5. Jaringan jalan kereta api yang sudah ada dihidupkan 
kembali dan dipertahankan  keberadaannya dengan 
menerapkan kawasan sempadan berupa  bebas  bangunan 
dengan jarak tertentu dari as rel, sekaligus untuk  menjaga 
keamanan terhadap wilayah sekitarnya. 

6.  Khusus untuk jaringan rel kereta api di Pusat Kota di buat 
tidak sebidang dengan jalan yang ada; 

7. Mengembangkan jaringan  jalan baru untuk mengurangi 
beban pada pusat kota. 

8. Membangun jaringan pejalan kaki dipusat kota. 

9. Membangun jalur evakuasi bencana di kawasan yang 
berpotensi sebagai kawasan rawan bencana. 

 Hirarki Jalan 

Pengembangan sistem transportasi harus ditunjang dengan 
penentuan yang jelas mengenai fungsi dan hirarki setiap ruas 
jalan. Berkaitan  dengan  hal tersebut,  strategi  
pengembangan  yang ditempuh antara lain: 

1. Penetapan  dimensi jalan menurut fungsi dan  hirarki  jalan 
yang  berpedoman  pada UU No. 22 Tahun  2009  tentang  
Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah 
No. 43 tahun 1992 tentang Prasarana Jalan dan 
Angkutan. 
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2. Melakukan penataan fungsi dan hirarki jaringan jalan 
secara terpadu baik jaringan jalan yang sudah ada 
maupun  jaringan jalan  yang direncanakan. Penataan 
fungsi jalan  ini  perlu dikaitkan  dengan  kondisi saat ini,  
rencana  pengembangan jaringan jalan dan pola tata 
ruang di masa mendatang.  

3. Pengembangan  jaringan  jalan akan  meningkatkan  
pelayanan bagi  bagian wilayah Kota Medan serta  akan  
memacu perkembangan  di  sekitarnya. Untuk  itu,            
serta  sekaligus meningkatkan efisiensi pergerakan perlu 
dilakukan pemisahan arus antara arus menerus (regional) 
dengan arus lokal. 

4. Pelayanan  lalu  lintas  pergerakan  regional  
dikembangkan melalui peningkatan jaringan jalan primer. 
Untuk pergerakan lokal  dilayani melalui pengembangan 
jaringan jalan sekunder. Hirarki jalan dikembangkan 
melalui penataan  jaringan arteri, kolektor, lokal. 

 

 Aksesibilitas ke Pusat Pelayanan 

Realisasi  pusat-pusat pelayanan sebagai tujuan normatif  
bagi optimalisasi  pelayanan  masyarakat  perlu  ditunjang  
dengan berbagai strategi pengembangan, diantaranya adalah: 

1. Untuk mendukung berfungsinya pusat-pusat pelayanan 
permukiman perlu adanya  peningkatan daya  hubung  
antar  bagian wilayah kota yang membentuk suatu pola 
yang terpadu.  

2. Meningkatkan  kemudahan pergerakan antar kawasan,  
terutama dari perumahan ke tempat kerja, sekolah dan 
fasilitas  umum lainnya. 

3. Pembangunan jalan baru maupun peningkatan jalan lama  
tetap memprioritaskan  arahan  pusat pelayanan  dan  
pengembangan dengan  pertimbangan volume lalu lintas 
dan  pola  jaringan jalan eksisting. 

 

 Prasarana dan Sarana Transportasi 

Hal  yang  tidak kalah pentingnya dalam penataan  dan  
pengembangan sistem transportasi adalah prasarana dan 
sarana  transportasi  sebagai  pendukung keberhasilan  
sistem  keseluruhan. Untuk itu strategi pengembangan yang 
akan ditempuh meliputi: 

1. Meningkatkan prasarana transportasi dengan memperbaiki  
dan melengkapi prasarana utama dan pendukung. 
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2. Efisiensi pergerakan dilakukan dengan  membatasi  
wilayah operasi  tiap moda angkutan umum sesuai dengan 
karakteristiknya. Pada gilirannya hal ini akan mengoptimasi  
potensi masing-masing moda dan memberi kemudahan 
bagi masyarakat dengan kemudahan alternatif dalam 
memilih moda angkutan. 

3. Penyempurnaan terminal penumpang regional yang 
melayani bus dan angkutan kota.  

4. Mengintegrasikan terminal dan stasiun kereta api 
(angkutan massal) dengan pusat perdagangan, jasa dan 
pusat-pusat permukiman. 

5. Mempertahankan stasiun kereta api yang ada sebagai 
terminal penumpang dan mengembangkan stasiun baru 
untuk bongkar muat barang  yang  lokasinya terintegrasi 
dengan  terminal bus, terminal  peti kemas (dry port), 
terminal barang dan kawasan  pergudangan di bagian 
Utara kota (Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan). 

6. Pengembangan sistem sarana transportasi massal untuk 
mendukung Kota Medan sebagai Kota Metropolitan, yang 
meliputi bus line, busway, monorail, LRT atau heavy rail. 

7. Pengembangan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan 
hub internasional. 

8. Pengembangan pelabuhan penumpang (TOD) yang 
terintegrasi dengan stasiun kereta api dan pergudangan, 
pelabuhan laut peti kemas internasional, kawasan industri, 
pergudangan dan ekspedisi, Export Processing Zone 
(EPZ) dan pusat permukiman. 

9. Pengembangan kawasan eks Bandara Polonia sebagai 
Central Business Distrik (CBD). 

10. Penyediaan lahan parkir dengan mengkaitkan melalui 
permohonan  Ijin  Mendirikan Bangunan (IMB).  Untuk  
setiap  jenis penggunaan  bangunan  dikenakan  
persyaratan  luas   parkir tertentu, terutama untuk kawasan 
pusat kota. 

11. Pengembangan  sistem  parkir  di  luar  jalan  (off  street 
parking) dan pengaturan serta pembatasan parkir tepi  
jalan (on street parking). 
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6.2.1.2 Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Kota Medan 

Kebijakan untuk pengembangan pola ruang tahun 2011-2015 mengacu 
kepada desain 2010-2030, meliputi : 
a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung  

Kawasan lindung adalah kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan 
untuk kepentingan produksi karena alasan tata lingkungan, seperti: 
kawasan hutan manggrove (hutan bakau sekunder);  kawasan 
sempadan sungai, pantai dan danau, kawasan sosial budaya, serta 
ruang terbuka hijau. Kebijakan pengembangan kawasan lindung         
terdiri dari: 
1) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, 

dengan strategi sebagai berikut: 
- menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung; 
- mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan 

kondisi ekosistemnya;  
- mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung 

yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, 
dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan 
ekosistem wilayah; dan 

- mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam 
meningkatkan fungsi lindung. 

2) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 
- mewajibkan kajian yang berkaitan dengan dampak lingkungan 

hidup bagi kegiatan yang berdampak bagi kawasan lindung dan 
lingkungan hidup; 

- meningkatkan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup; 

- mendorong kegiatan-kegiatan pengendalian dan penegakan 
hukum bagi kegiatan yang merusak kawasan lindung dan 
lingkungan hidup; dan 

- meningkatkan peran masyarakat dalam pengendalian, 
pemanfaatan dan pemantauan kawasan lindung dan lingkungan 
hidup. 

3) peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan 
lindung lainnya, dengan strategi sebagai berikut: 
- mewujudkan RTH paling sedikit 30 % meliputi 20% RTH publik 

dan paling sedikit 10% RTH privat.  
- menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

kawasan lindung; 
- memperbaiki dan merehabilitasi kawasan lindung yang telah 

mengalami kerusakan fungsi lindung; 
- melarang kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan 

lindung; dan 
- Mensinergikan kegiatan budidaya produktif yang dapat selaras 

dan mendukung fungsi kawasan lindung;  
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b. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budi Daya  

Kawasan budidaya adalah kawasan yang kondisi dan potensi sumber 
alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi 
dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, seperti: kawasan 
perumahan dan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; 
kawasan Industri; kawasan fasilitas pelayanan; dan kawasan khusus. 
Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri dari: 
1) penetapan kawasan perumahan kepadatan tinggi di bagian utara 

Kota Medan dan kawasan perumahan kepadatan sedang di bagian 
selatan Kota Medan yang terkendali, teratur dan serasi sesuai 
dengan arahan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, 
dengan strategi sebagai berikut: 
- mengembangkan  kawasan  perumahan ke arah Utara  dan  

Selatan dengan  mengatur kepadatan secara gradasi  mulai  
kepadatan tinggi  pada  bagian yang dekat pusat kota dan 
berangsur-angsur merendah pada wilayah pinggiran kota; 

- mengembangkan perumahan dan permukiman dengan 
pendekatan perbaikan kampung, berbasis kawasan, rumah 
murah dan rumah susun; 

- meningkatkan  dan mendukung pengadaan rumah tinggal  
hingga tercapai  pemenuhan  kebutuhan  yang  layak; 

- menata  lingkungan  perumahan  pada  wilayah  yang  padat 
penduduknya dan kondisi lingkungannya buruk; 

- membentuk kawasan permukiman yang layak, aman dan 
nyaman melalui pengaturan pengembangan lokasi baru 
dengan kecenderungan di Utara dan Selatan; dan 

- mengalihkan lokasi hunian campuran yang terletak  di  pusat 
kota secara berangsur-angsur . 

2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk 
meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas 
kesempatan kerja, dengan strategi sebagai berikut: 
- menyediakan prasarana dan sarana yang  mendukung fungsi 

perdagangan dan jasa; 
- memisahkan antara  perdagangan  dan  jasa yang bersifat 

umum dengan yang bersifat pelayanan permukiman; 
- mengembangkan  kawasan perdagangan dan  jasa bersifat 

umum pada kawasan pusat pelayanan kota serta perdagangan 
dan jasa bersifat permukiman pada sub pusat pelayanan dan 
pusat pelayanan lingkungan; dan 

- mendorong pembangunan kawasan perdagangan dan jasa 
secara vertikal. 

3) Pengembangan kawasan industri di bagian utara Kota Medan, 
dengan strategi sebagai berikut: 
- mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi;  
- melarang dan membatasi industri sedang dan besar yang 

dapat menimbulkan polusi (udara, suara, dan bau)  di kawasan 
permukiman;  
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- merelokasi kegiatan industri sedang dan besar yang 
berkembang di luar di bagian utara Kota Medan; dan  

- membangun  kawasan pergudangan dan  terminal  barang/peti 
kemas  untuk  menunjang kegiatan industri. 

4) Pengembangan kawasan perkantoran yang memusat pada satu 
wilayah dan berdekatan dengan pusat perdagangan dan jasa, 
dengan strategi sebagai berikut: 
- memusatkan kantor-kantor di lingkungan  pemerintah  Kota 

Medan;  
- mengembangkan dan merehabilitasi perkantoran yang bersifat 

pelayanan pada sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan; 
dan 

- mengarahkan perkembangan perkantoran swasta dan jasa 
komersial pada jalur jalan lingkar dalam yang berdampingan 
dengan  kawasan perdagangan dan jasa. 

5) pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan lainnya untuk 
mendukung fungsi pelayanan kota, dengan strategi sebagai 
berikut:  
- mengembangkan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan umum 

yang disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk;  
- mengembangkan Pelabuhan Belawan  
- mengembangkan kapasitas Pembangkit listrik; 
- mengembangkan dan merehabilitasi kawasan depot 

pertamina; 
- mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan umum; dan 
- mengalokasikan fasilitas pelayanan berdasarkan hirarki dan 

skala pelayanan. 
6) pengembangan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan 

ekonomi di Kota Medan, dengan strategi sebagai berikut; 
- meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan 

perikanan; 
- meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan 

perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing 
tinggi; dan 

- meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah 
satu penggerak ekonomi di Kota Medan. 

7) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan kemanan 
negara, dengan strategi sebagai berikut: 
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan 

fungsi khusus pertahanan dan keamanan. 
- mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam 

dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi 
pertahanan dan kemanan. 

- mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan 
budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional 
sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategi 
nasional dengan kawasan budidaya terbangun. 
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6.2.1.3 Kebijakan dan Strategi Kawasan Strategis 
Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang dijadikan prioritas 
dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh penting dalam bidang 
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kebijakan pengembangan 
kawasan strategis kota terdiri dari: 
a. pengembangan kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, 

kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta 
pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung 
fungsi Kota Medan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional 
Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo), dengan 
strategi sebagai berikut: 
1) menetapkan 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan 

sebagai Pusat Kawasan Metropolitan; 
2) mengembangkan kawasan strategis bidang ekonomi yang 

diusulkan sebagai KEK; 
3) mengembangkan kawasan ekonomi terpadu; 
4) menetapkan Kawasan Pelabuhan Belawan beserta pusat dan sub 

pusat pelayanan kota yang ada di dalamnya sebagai kawasan 
pelabuhan internasional; 

b. perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan 
budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia 
dengan strategi sebagai berikut; 
1) menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan cagar budaya;  
2) mengkonservasi dan merehabilitasi  kawasan  cagar budaya. 

c. perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan 
penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana 
yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem dengan strategi sebagai 
berikut: 
1) menetapkan kawasan agrobisnis; 
2) melakukan konservasi terhadap kawasan hutan manggrove; 
3) mendorong pembangunan kawasan wisata; dan mendorong 

pembangunan  rencana pengembangan sistem polder. 
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BAB 7 

KEBIJAKAN UMUM DAN  

PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA 

 

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi 

pembangunan kota yang ditetapkan, maka kebijakan umum dirumuskan 

sebagai agenda dan program pembangunan kota yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut. 

 

7.1  Kebijakan Umum dan Agenda Pembangunan Kota 

7.1.1  Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kesatu 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas 

kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, 

agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada           

tahun 2011-2015 sebagai berikut: 

(1) Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar 

lembaga pemerintahan; 

(2) Peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) Peningkatan keterbukaan, dan akuntabilitas publik; 

(4) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan ; 

(5) Peningkatkan efektifitas kelembagaan dan pelayanan          

kepegawaian daerah. 

 

7.1.2  Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kedua 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan penataan 

prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua 

kawasan kota, maka agenda prioritas pembangunan kota yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut: 

(1) Peningkatkan keselarasan program pusat dan daerah; 

(2) Peningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta            

utilitas kota. 
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7.1.3  Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Ketiga 

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi 

pertumbuhan  ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan ditetapkan 

agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada           

tahun 2011-2015 sebagai berikut: 

(1) Peningkatan produktifitas dan inovasi daerah; 

(2) Peningkatan penanaman modal daerah serta kemudahan pelayanan 

perizinan/non perizinan; 

(3) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 

perekonomian kota; 

(4) Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja; 

(5) Peningkatan fungsi dan peranan sektor keuangan dalam 

pembangunan ekonomi kota; 

(6) Peningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan 

serta barang daerah. 

 

7.1.4  Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Keempat 

Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan 

lingkungan   perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka 

agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada             

tahun 2011-2015 sebagai berikut: 

(1) Peningkatan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup; 

(2) Peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum  

(3) Peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, 

aman dan damai  

 

7.1.5  Agenda Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kelima 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat 

kota, maka agenda prioritas pembangunan kota yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2011-2015 sebagai berikut: 

(1) Penanggulangan kemiskinan 

(2) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat 

(3) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat 

(4) Peningkatan partisipasi  masyarakat, pemuda serta prestasi           

olahraga daerah 

(5) Peningkatan kualitas budaya  

(6) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan dalam 

pembangunan kota guna mewujudkan norma keluarga kecil sejahtera 
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7.2  Program Pembangunan Kota 
7.2.1  Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Kesatu  

Dalam mewujudkan Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas 
kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel, 
maka program pembangunan kota yang akan dilaksanakan                   
tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
 
a. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian, dengan program pokok          
sebagai berikut: 
(1) Bimtek Sistem Teknologi Informasi Pajak Daerah 

(2) Hubungan Luar Negeri dan Sister City 

(3) Kerjasama Informasi dengan Mass Media 

(4) Kerjasama Pembangunan 

(5) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

(6) Penataan Daerah Otonomi Baru 

(7) Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

(8) Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

(9) Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 

(10) Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

(11) Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

(12) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

(13) Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah 

(14) Peningkatan Kualitas Diklat 

(15) Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 

(16) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil 

Kepala Daerah 

(17) Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keuangan Daerah 

(19) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian 

Kebijakan KDH 

(20) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan 

(21) Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 

(22) Penyusunan Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan 

(23) Sekretariat DPRD 
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b. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, dengan program 
pokok sebagai berikut:  

(1) Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 

(2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 

 

c. Urusan Wajib Kearsipan, dengan program pokok sebagai berikut:  

(1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 

(2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

(3) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

(4) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 

 
d. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program 

pokok sebagai berikut:  
(1) Penataan Adm. Kependudukan 
 

e. Urusan Wajib Penanaman Modal, dengan program pokok             
sebagai berikut: 

(1) Peningkatan Daya Saing Dan Pelayanan Umum 

(2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan 
 
f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program  

pokok sebagai berikut: 

(1) Pembangunan Rencana Tata Ruang 

(2) Pengembangan Data/Informasi 

(3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

(4) Perencanaan Pembangunan Daerah 

(5) Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

(6) Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar 
 
Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun         
2011–2015 pada misi pertama disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.1 Misi Kesatu: 
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan  

Kota Medan Tahun 2011-2015 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
G JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya efektivitas 
kerjasama antar daerah terutama 
di bidang pemerintahan umum, 
pendidikan, sosial budaya, 
kesehatan dan bidang ekonomi. 

 Meningkatnya efektivitas tindak 
lanjut konsultasi antara 
pemerintah kota dengan 
pemerintah propinsi dan 
pemerintah 

 Tepatnya penyampaian laporan 
kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada 
pemerintah tingkat atasan 

 Meningkatnya implementasi 
pelaksanaan standar pelayanan 
minimal (SPM) tahun 2015 

 Peningkatan koordinasi 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah  
antar pemerintah 
daerah, dan  kepada 
pemerintah propinsi 
serta pemerintah 

 Peningkatan kerja sama 
antar daerah 

 

 Jumlah kerjasama 
antar daerah 

 Jumlah keputusan 
DPRD yang 
ditindaklanjuti oleh 
Pemko Medan 

 Jumlah pertemuan 
konsultasi dengan 
pemerintah propinsi 

 Jumlah pertemuan 
konsultasi dengan 
pemerintah  

 Jumlah urusan 
wajib/pilihan yang 
sudah diterapkan 
SPM –nya 

6 

 

25 

 

 

155 
 

246 

 

 

10 

11 

 

125 

 

 
200 

250 

 

 
13 

 Hubungan Luar 
Negeri dan Sister 
City 

 Kerjasama 
Pembangunan 

 Peningkatan 
Kerja Sama 
Antar 
Pemerintah 
Daerah 

 Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

 Pembangunan 
Rencana Tata 
Ruang 

 Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

 Perencanaan 
Pembangunan 
Ekonomi 

 Perencanaan 
Pengembangan 
Kota-Kota 
Menengah Dan 
Besar 

 Pemerintahan 
Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 perencanaan 

pembangunan 

 Bagian 
Hubungan 
Kerjasama 

 Badan 
Penelitian 
dan 
Pengemban
gan dan  

 

 

 

 

 Bappeda 

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan 
keputusan DPRD yang 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah 
Kota Medan  

 Tepatnya penyampaian laporan 
keuangan dan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada DPRD 

 Peningkatan 
implementasi 
pelaksanaan 
kewenangan 
pemerintahan daerah 

 Ketepatan waktu 
penyampaian LPPD 

 Ketepatan waktu 
penyampaian 
laporan 

 Jumlah pertemuan 
konsultasi publik 

 Waktu penyelesaian 
perda tentang 

Tepat 
 

Tepat 
 
 
 
1 
 
 

Tepat 
 

Tepat 
 
 
 
3 
 
 

 Penataan 
Daerah Otonomi 
Baru 

 Peningkatan 
Pelayanan 
Kedinasan 
Kepala Daerah / 
Wakil Kepala 
Daerah 

 Otonomi 
daerah 

 Pemerintahan 
umum 

 Badan 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 

 Bagian 
Humas, 
Bagian 
Administra
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
G JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

(2010) 

KONDISI 
AKHIR 

(2015) 

 Meningkatnya konsultasi publik 
antar Pemerintah Kota Medan 
dengan DPRD 

standar pelayanan 
umum 

 Waktu Penyelesaian 
perda tentang 
konsultasi publik 

 Jumlah perda yang 
ditetapkan 

 Jumlah 
perwal/aturan dan 
peraturan lainnya 
yang ditetapkan 

 Jumlah rancangan 
perda yang disusun 

 Jumlah ranperda 
inisiatif eksekutif  

 Jumlah ranperda 
inisiatif legislatif 

 Jumlah Ranperda 
yang disetujui 
pemerintah tingkat 
atasan 

 Jumlah pengambilan 
keputusan DPRD 
secara aklamasi/ 
mufakat 

5 
 
- 
 
 

111 
 

25 
 
 
 

25 
 
3 
 

10 
 

25 
 
 
 

100% 

7 
 

10 
 
 

120 
 

40 
 
 
 

40 
 
6 
 

21 
 

125 
 
 
 

100% 

 Peningkatan Dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

 Penataan 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan 
Dan 
Pemanfaatan 
Tanah 

si 
Pemerinta
han Umum 

 Bagian 
Perlengka
pan dan 
Asset 

 Tersedianya peraturan daerah 
tentang standar pelayanan umum 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan  

 Tersedianya peraturan daerah 
tentang konsultasi publik  

 Tersedianya peraturan daerah 
yang dibutuhkan sebagai dasar 
kerangka regulasi 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah 

 Peningkatan 
penyusunan, penetapan 
dan pelaksanaan 
kerangka regulasi 
daerah 

 Peningkatan pembinaan 
hukum daerah 

 Peningkatan 
harmonisasi peraturan 
perundang-undangan 

 Waktu penyelesaian 
perda tentang 
standar pelayanan 
umum 

 Waktu Penyelesaian 
perda tentang 
konsultasi publik 

 Jumlah perda yang 
ditetapkan 

 Jumlah 
perwal/aturan dan 
peraturan lainnya 
yang ditetapkan 

- 
 
 
 
10 
 
 

111 
 
25 

- 
 
 
 
20 
 
 

120 
 
30 

 Penataan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

 Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

 Pemerintahan 
umum 

 Bagian 
Hukum 

 Badan 
Penelitian 
dan 
Pengemba
ngan 

 Bagian 
Administra
si 
Pemerinta
han Umum 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
G JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

(2010) 

KONDISI 
AKHIR 

(2015) 

 Tersedianya peraturan daerah 
dan peraturan serta aturan 
pelaksana lainnya yang 
memenuhi azas hukum 

 Meningkatnya implementasi 
pelaksanaan fungsi perundang-
undangan (hak inisiatif eksekutif – 
legislatif) 

 Meningkatnya efektivitas 
pengambilan keputusan DPRD 

 Terwujudnya harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-
undangan antara kota-propinsi-
pusat. 

 Tersedianya regulasi ketahanan 
pangan 

 Meningkatkan praktek-
praktek 
pertanggungjawaban 
publik dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

 Jumlah rancangan 
perda yang disusun 

 Jumlah ranperda 
inisiatif eksekutif  

 Jumlah ranperda 
inisiatif legislatif 

 Jumlah Ranperda 
yang disetujui 
pemerintah tingkat 
atasan 

 Jumlah pengambilan 
keputusan DPRD 
secara aklamasi/ 
musyawarah 
mufakat 

25 

 

5 

 

3 

 

10 

 

25 

 

 

 

 

40 

 

40 

 

6 

 

21 

 

125 

 Kerjasama 
Informasi 
Dengan Mass 
Media 

 Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi Dan 
Media Massa 

 Kerjasama 
Informasi 
Dengan Mass 
Media 

 Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi Dan 
Media Massa 

 Komunikasi 
 Dinas 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

 Bagian 
Humas 

 Meningkatnya opini kewajaran 
laporan keuangan Pemerintah 
Kota Medan 

 Meningkatnya efektivitas tindak 
lanjut temuan sistem 
pengendalian internal dan 
kepatuhan dalam laporan 
keuangan Pemerintah Kota 
Medan 

 Tersusunnya laporan keuangan 
SKPD secara periodik 

 Terwujudnya kepemerintahan 
yang transparan dan akuntabel 

 Tumbuhnya iklim budaya takut 
korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN) 

 Terlaksananya survei audit kinerja 
Pemerintah Kota Medan secara 
periodik 

 Meningkatkan kapasitas 
aparatur dalam 
penerapan prinsip tata 
kepemerintahan yang 
baik 

 Jenis opini BPK 
 Jumlah temuan BPK 

yang ditindaklanjuti 
 Jumlah laporan 

keuangan SKPD 
 Jumlah SKPD yang 

menerapkan prinsip 
kepemerintahan 
yang baik 

 Jumlah kasus KKN 
yang diproses 
aparatur penegak 
hukum 

 Survei audit kinerja 
pemerintah kota 

72 
 

100% 
 

100% 
 
 
4 
 
 

60 
 
 
2 
 
 
 

72 
 

100% 
 

100% 
 
 
4 
 
 

300 
 
 
4 

 Peningkatan 
Kapaitas Sumber 
Daya Aparatur 

 Peningkatan 
Kualitas Diklat 

 Pembinaan Dan 
Pengembangan 
Aparatur 

 Peningkatan 
Kualitas Diklat 

 Peningkatan 
Kualitas Hidup 
Dan 
Perlindungan 
Perempuan 

 Penyediaan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Pendidikan Dan 
Pelatihan 

 Penyusunan 
Pedoman 
Pendidikan Dan 
Pelatihan 

 Kepegawaian Badan 
Kepegawaian 
Daerah 

Kantor Diklat 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
G JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

(2010) 

KONDISI 
AKHIR 

(2015) 

 Tersedianya publikasi informasi 
laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada 
masyarakat 

 Meningkatnya kuantitas dan 
kualitas media informasi 
Pemerintah Kota Medan yang 
dapat diakses oleh masyarakat 

 Rasio wartel/warnet terhadap 
penduduk tahun 2015 menjadi 
8,22% 

 Meningkatnya jumlah surat kabar 
nasional/lokal tahun 2015 menjadi  
24 surat kabar 

 Meningkatnya jumlah penyiaran 
radio/TV lokal tahun 2015 menjadi  
64 siaran 

 Tersedianya sistem indikator 
kinerja pelayanan umum 

 Diterapkannya e-procurement 
dalam pengadaaan barang/jasa 

 Meningkatkan praktek-
praktek keterbukaan 
informasi dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

 Menerapkan         e-
procurement 

 Jumlah media 
informasi yang 
dikelola pemerintah 
daerah 

 Jumlah wartel/warnet 
 Jumlah surat kabar 

nasional/lokal 
 Jumlah radio/tv lokal 
 SIM indikator kinerja 

pelayanan umum 
 Jumlah SIM yang 

dikembangkan 
 Publikasi LPPD 
 Penerapan                          

eprocurement 
 

11 
 
 
 

650 
 

16 
49 
- 
 
5 
 

V 

1 

15 
 
 
 

1.000 
 

22 
64 
5 

 
10 
 

V 

1 

 Penyelamatan 
Dan Pelestarian 
Dokumen / Arsip 
Daerah 

 Pengembangan 
Data/Informasi 

 Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian Kinerja 

 Kepegawaian 
 
 
 
 perencanaan 

pembangunan 
 

Bagian 
kepegawaian 
 
 
Bappeda 

 Meningkatnya rasio penduduk ber-
KTP per satuan penduduk tahun 
2015 menjadi 99,4% 

 Meningkatnya kepemilikan akta 
kelahiran tahun 2015 menjadi 
46,39% 

 Meningkatnya rasio bayi ber-akta 
kelahiran tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio pasangan ber-
akta nikah tahun 2015 menjadi 
100% 

 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan stándar operasional 
prosedur pengurusan pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil 
termasuk kepastian biaya. 

 Terlaksananya system nomor induk 
kependudukan (NIK) dan system 
informasi dan administrasi 
kependudukan (SIAK) khususnya 
pada aplikasi KTP/KK tahun 2011 

 Meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
dalam kepemilikan 
dokumen 
kependudukan 

 Meningkatkan sistem 
administrasi pelayanan 
kependudukan 

 Jumlah kepemilikan 
KTP  

 Jumlah penduduk           
ber-KTP 

 Jumlah kepemilikan 
akta kelahiran 

 Jumlah bayi ber-akta 
kelahiran 

 Jumlah pasangan 
ber-akta nikah 

 Ketersediaan SOP 
pelayanan 
kependudukan  

 Implementasi NIK 
dan SIAK 

97 

1.669.66
9 

27,11% 

 

28,57% 

 

50% 

 

X 

X  

99,4 

1.728.28
8 

46,39% 

 

100% 

 

100% 

 

V 

V 

Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

 Kependudukan 
dan catatan 
sipil 

Dinas 
Kependuduka
n dan Catatan 
Sipil 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
G JAWAB 

KONDISI 
AWAL 

(2010) 

KONDISI 
AKHIR 

(2015) 

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan 
standar kompetensi jabatan  

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan sistem 
informasi kepegawaian 

 Efektifnya struktur jabatan dan 
eselonering yang terisi tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya jabatan fungsional 
yang diisi dalam struktur 
organisasi SKPD 

 Meningkatnya pembinaan 
pengelolaan pengarsipan di 
tingkat SKPD 

 Meningkatnya penerapan 
pengelolaan arsip secara baku  

 Meningkatkan penataan 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

 Mengembangkan 
system peningkatan 
kinerja dan 
kesejahteraan pegawai 
negeri sipil 

 Mengembangkan pola 
pembinaan karir 
berdasarkan merit 
system, kompetensi dan 
prestasi kerja 

 Mengembangkan 
budaya birokrasi lokal 

 Meningkatkan penataan 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 

 Implementasi 
pelaksanaan standar 
kompetensi jabatan 

 Implementasi 
pelaksanaan sistem 
informasi 
kepegawaian  

 struktur jabatan dan 
eselonering yang 
terisi 

 jabatan fungsional 
yang diisi 

 Jumlah SKPD yang 
telah menerapkan 
arsip secara baku 

 Jumlah kegiatan 
pembinaan petugas 
pengarsipan 

V 

 

V 

 
 
 
100% 
 
 

1917 
 

45 
 
 

2 

V 

 

V 

 
 
 
100% 
 
 

2300 
 

61 
 
 

5 

 Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Informasi 

 Penyelamatan 
Dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip 
Daerah 

 Perbaikan 
Sistem 
Administrasi 
Kearsipan 

 Otda, 
Pemum, 
adm. 
keuangan 
daerah, 
perangkat 
daerah, 
kepegawaian 
dan 
persandian 

BKD 

 Meningkatnya rasio pejabat yang 
telah memenuhi persyaratan 
pendidikan formal tahun 2015 
menjadi 100 % 

 Meningkatnya rasio pejabat yang 
telah memenuhi persyaratan 
pendidikan pelatihan 
kepemimpinan tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio pejabat yang 
telah memenuhi persyaratan 
kepangkatan tahun 2015 menjadi 
100% 

 Tersedianya anggaran 
peningkatan kapasitas pegawai 
minimal 5% dari PAD. 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

 Jumlah pejabat yang 
telah memenuhi 
persyaratan 
pendidikan formal 

 Jumlah pejabat yang 
telah memenuhi 
persyaratan 
pendidikan pelatihan 
kepemimpinan 

 Jumlah pejabat yang 
telah memenuhi 
persyaratan 
kepangkatan 

 Jumlah anggaran 
peningkatan 
kapasitas pegawai 

 

1.645 

 

 

900 

 

 

 

1.300 

 
 
8.357.166
.500 

1.645 

 

 

1.645 

 

 

 

1.645 

 
 
12.535.749.
750  

 

  Kepegawaian BKD 

  Sumber : SKPD Kota Medan, 2010 (Diolah) 
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7.2.2  Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Kedua  
Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: Meningkatkan 

penataan prasarana dan sarana perkotaan  yang serasi dan seimbang 
untuk smua kawasan kota, maka program pembangunan kota yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
 
a. Urusan Wajib Perumahan dengan program sebagai berikut: 

(1) Kawasan Kumuh 

(2) Pendidikan dan Pelatihan Formal 

(3) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 

(4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

(5) Rumah Tangga Bersanitasi 

 

b. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dengan program sebagai berikut:  

(1) Pembangunan Jalan dan Jembatan 

(2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 

(3) Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan 

(4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

(5) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 

(6) Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong 

 

c. Urusan Wajib Perhubungan dengan program sebagai berikut:  

(1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

(2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

(3) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

(4) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kend. Bermotor 

(5) Peningkatan Pelayanan Angkutan 

 

d. Urusan Wajib Lingkungan Hidup dengan program sebagai berikut:  

(1) Lampu Penerangan Jalan Umum 

(2) Pengelolaan Areal Pemakaman 

(3) Pengelolaan Reklame 

(4) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth). 

 

e. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dengan program 

sebagai berikut:  

(1) Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata 

Ruang dan Bangunan 

(2) Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 

(3) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 

pada misi kedua disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.4 Misi Kedua:  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan  

Kota Medan Tahun 2011-2015 
 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya 
efektivitas 
penyelenggaraan 
urusan wajib dan 
pilihan sesuai     PP 
38/2007  

 Meningkatnya rasio 
kesesuaian prioritas 
pembangunan 
daerah dan 
11acional tahun 
2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya rasio 
program 11acional 
yang dilaksanakan 
oleh SKPD tahun 
2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya 
jumlah stándar 
operasional 
prosedur (SOP) 
yang ditetapkan 
oleh Pemerintah 
Kota  

 Meningkatkan 
koordinasi perencanaan 
dan pemrograman 
dengan pemerintahan 
tingkat atasan 

 Meningkatkan 
singkronisasi dan 
keselarasan kebijakan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah 
antar pemerintah 
daerah, dengan 
pemerintah propinsi dan 
dengan pemerintah 
 

 Jumlah urusan 
wajib yang 
dilaksanakan  

 Jumlah urusan 
pilihan yang 
dilaksanakan  

 Kesesuaian 
prioritas 
pembangunan 
kota dengan 
nasional 

 Jumlah program 
nasional yang 
dapat 
dilaksanakan 
oleh SKPD 

 Jumlah SOP 
yang ditetapkan 
oleh Pemko 
Medan  

23 
 
 
 
2 
 

100% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
3 

23 
 
 
 
2 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

15 

 Pengawasan, 
Pengendalian Dan 
Pembinaan 
Rencana Tata 
Ruang Dan 
Bangunan 

 Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Sosial 
Budaya 

 Perencanaan 
Prasarana Wilayah 
Dan Sumber Daya 
Alam 

Perencanaan 
pembangunan 

Bappeda 

 Meningkatnya 
panjang jalan kota 
dalam kondisi baik 
tahun 2015 menjadi 
97,74% 

 Meningkatnya rasio 
panjang jalan kota 
per jumlah 
kenderaan tahun 
2015 menjadi 0,16% 

 Meningkatnya 

 Meningkatkan 
pembangunan 
prasarana dan sarana 
jalan, jalan tol, under 
pass, jalan laying, jalan 
lingkar luar  

 Meningkatkan 
pembangunan jaringan 
prasarana dan sarana 
transportasi dan lalu 
lintas yang terintegrasi 

 panjang jalan kota 
dalam kondisi baik 

 Rasio panjang 
jalan kota per 
jumlah kenderaan 

 Pertumbuhan 
jumlah orang 
melalui pelabuhan 
laut 

 Pertumbuhan 
jumlah orang 

95% 

 

0,19 

 

 

2,32% 

 

2,72% 

95,64% 

 

0,16 

 

 

10% 

 

10% 

 Pembangunan 
Jalan Dan 
Jembatan 

 Pembangunan 
Saluran 
Drainase/Gorong-
Gorong 

 Pembangunan 
Sistem 
Informasi/Data Base 
Jalan Dan 

Pekerjaan 
Umum 

 

 

 

 

 

 

Bina Marga 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

jumlah orang 
melalui 
dermaga/bandara/ 
terminal menjadi 
9.651.642 orang  

 Meningkatnya 
jumlah barang 
melalui 
dermaga/bandara 
/terminal 

 Meningkatnya 
jumlah angkutan 
darat tahun 2015 
menjadi 42.133 unit 

 Meningkatnya 
jumlah arus 
penumpang 
angkutan umum 

 Meningkatnya rasio 
izin trayek per 
jumlah penduduk  

 Meningkatnya 
jumlah uji kir 
angkutan umum  

 Meningkatnya 
fungsi dan peranan 
pelabuhan 
laut/udara/terminal 
bis untuk 
mendukung 
kegiatan sosial 
ekonomi kota  
 

 Mendorong 
pengembangan 
kepelabuhanan laut dan 
udara 

 Mengembangkan sistem 
informasi pembangunan 
kota yang terintegrasi 

 Mengembangkan 
standar pelayanan kota 

 Meningkatkan 
pembangunan 
prasarana dan sarana 
pengendalian banjir 
 

melalui bandara 
udara 

 Pertumbuhan 
jumlah orang 
melalui terminal 

 Pertumbuhan 
jumlah barang 
melalui pelabuhan 
laut 

 Pertumbuhan 
jumlah barang 
melalui bandara 
udara 

 Pertumbuhan 
jumlah barang 
melalui terminal 

 Pertumbuhan 
angkutan darat 

 Pertumbuhan arus 
penumpang 
angkutan umum 

 Rasio izin trayek 
per jumlah 
penduduk  

 jumlah angkutan 
umum yang diuji 
kir 

 Status pelabuhan 
laut internasional 

 Status pelabuhan 
udara 
internasional 

 Status terminal bis 
bertype-A 
 

 

 

0,31% 

 

1,3% 

 

 

1,2% 

 

 

1,1% 

 

6,25% 

 

7% 

 

0,012 

 

 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

7% 

 

4,76% 

 

10% 

 

0,010 

 

 

 

V 

 

V 

 

V 

Jembatan 
 Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana 
Kebinamargaan 

 Rehabilitasi/Pemelih
araan Jalan Dan 
Jembatan 

 Rehabilitasi/Pemelih
araan Talud/Brojong 

 Pembangunan 
Prasarana Dan 
Fasilitas 
Perhubungan 

 Pembangunan 
Sarana Dan 
Prasarana 
Perhubungan 

 Pengendalian Dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas 

 Peningkatan 
Kelaikan 
Pengoperasian 
Kend. Bermotor 

 Peningkatan 
Pelayanan 
Angkutan 

 Rehabilitasi Dan 
Pemeliharaan 
Prasarana Dan 
Fasilitas LLAJ 

 

 

 

Perhubungan  

 

 

 

Dinas 
Perhubungan 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya 
rumah tangga ber-
sanitasi tahun 2015 
menjadi 70% 

 Meningkatnya 
ketersediaan daya 
listrik tahun 2015 
menjadi 99,14% 

 Menurunnya 
persentase 
kawasan kumuh  

 Meningkatnya rasio 
TPU per satuan 
penduduk  

 Meningkatnya rasio 
permukiman layak 
huni tahun 2015 
menjadi 89,28% 

 Meningkatnya 
jumlah hidran kota 
yang dpt digunakan 
tahun 2015 
sebanyak 123 titik 

 Meningkatkan 
jumlah lahan untuk 
pembangunan 
pospemadam 
kebakaran tahun 
2015 menjadi 4 
lokasi 

 Meningkatnya 
jumlah armada 
pemadam 
kebakaran tahun 
2015 sebanyak 16 
unit 

 Meningkatnya 
jumlah reservoir air 
kebakaran tahun 
2015 menjadi 8 
lokasi 

 Meningkatkan 
pembangunan 
prasarana dan sarana 
perumahan dan 
permukiman 

 Mendorong peningkatan 
pembangunan 
prasarana dan sarana 
listrik dan 
telekomunikasi 

 Meningkatkan 
ketersediaan dan 
kualitas fasilitas sosial 
dan fasilitas umum kota 

 Meningkatkan jumlah 
lokasi siap bangun 
untuk pos pemadam 
kebakaran 

 Meningkatnya jumlah 
armada kebakaran 

 Meningkatkan jumlah 
reservoir air kebakaran 
 

 ketersediaan daya 
listrik (watt) 

 Daya Tampung 
Tempat 
Pemakaman 
Umum  

 Jumlah rumah 
tangga ber-
sanitasi 

 Luas kawasan 
kumuh 

 Rasio 
permukiman layak 
huni 

 Jumlah hidran 
yangdapat 
digunakan 

 Jumlah lahan siap 
bangun untuk pos 
pemadam 
kebakaran 

 Jumlah armada 
kebakaran yang 
dapat  digunakan 

 Jumlah reservoir 
air kebakaran 

 Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
tahunan 

 Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
strategis 

 Jumlah program 
RKPD tahunan 
berkenan 

1.306.785 

240.875 

 

 

252.657 

 

 

2,36% 

 

79,98% 

 

28 

 

0 

 

 

23 

 

4 

1.597.814 

247.090 

 

 

247.090 

 

 

0,79% 

 

89,28% 

 

151 

 

4 

 

 

39 

 

8 

 Kawasan Kumuh 
 Pendidikan Dan 

Pelatihan Formal 
 Peningkatan 

Kesiagaan Dan 
Pencegahan 
Bahaya Kebakaran 

 Peningkatan Sarana 
Dan Prasarana 
Aparatur 

 Rumah Tangga 
Bersanitasi 

 Lampu Penerangan 
Jalan Umum 

 Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

 Pengelolaan 
Reklame 

 Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

 Perumahan 
 Lingkungan 

Hidup 

 Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman 

 Dinas 
Pertamanan 
Kota Medan 
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7.2.3  Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Ketiga 

Dalam melaksanakan dengan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi 

pertumbuhan  ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka 

program pembangunan kota yang akan dilaksankan pada tahun        

2011-2015 adalah sebagai berikut: 

 

a. Urusan Wajib Ketenagakerjaan dengan program sebagai berikut:  

(1) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 

(2) Pembinaan Hubungan Industrial Yang Standar/Ideal 

(3) Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 

(4) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

(5) Peningkatan Kualitas Manajemen Lembaga Yang Berkompetensi 

 

b. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM dengan program sebagai berikut:  

(1) Penciptaan Iklim Usaha UMKM Yang Kondusif 

(2) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

UMKM 

(3) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Umkm 

(4) Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi. 

 

c. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian dengan Program sebagai berikut: 

(1) Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pk-5) dan Asongan 

(2) Pengembangan Data/Informasi 

(3) Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

(4) Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

(5) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

(6) Peningkatan Ketahanan Pangan 

(7) Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 

(8) Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan 

d. Urusan Wajib Penanaman Modal dengan program sebagai berikut:  

(1) Pengembangan Kebudayaan, Inovasi, Teknologi, Tepat Guna 

Informasi dan Komunikasi Serta Kerjasama Regional 

(2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

(3) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

(4) Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 
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e. Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan dengan program 

sebagai berikut:  

(1) Pengembangan IKM 

(2) Pengembangan Sentra Industri Potensial 

(3) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 

(4) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Teknologi 

(5) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

(6) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 

(7) Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

(8) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 

 

f. Urusan Pilihan Pertanian dan Kelautan dengan program sebagai  

berikut: 

(1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 

(2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 

(3) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 

(4) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

(5) Pengembangan Budidaya Perikanan 

(6) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air 

Tawar 

(7) Pengembangan Perikanan Tangkap 

(8) Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 

(9) Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam 

Pendayagunaan Sumber Daya Laut 

(10) Peningkatan Kesejahteraan Petani 

(11) Peningkatan Ketahanan Pangan 

(12) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

(13) Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan 

(14) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 

(15) Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

(16) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

(17) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

(18) Promosi dan Investasi 

 

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 

pada misi ketiga disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.3. Misi Ketiga:  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan  

Kota Medan Tahun 2011-2015 
 

SASARAN 
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Tercapainya pertumbuhan 
ekonomi daerah rata-rata           
8,28 persen per tahun 
sampai dengan tahun 2015  

 Meningkatnya PDRB atas 
dasar harga berlaku tahun 
2015 menjadi Rp 114,96 
trilyun 

 Meningkatnya PDRB atas 
dasar harga konstan 2000 
tahun 2015 menjadi                
Rp 49,34 trilyun 

 Tercapainya pendapatan per 
kapita tahun 2015 menjadi 
Rp 52,01 juta 

 Terkendalinya laju infasi rata-
rata per tahun sampai 
dengan tahun 2015 di bawah 
1 (satu) digit. 

 Meningkatnya kontribusi 
sektor pertanian terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi 
Rp 3,35 trilyun 

 Meningkatnya kontribusi 
sektor pariwisata terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi 
Rp 9,62 trilyun 

 Meningkatnya kontribusi 
sektor industri terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi 
Rp 16,55 trilyun 

 Meningkatnya produktivitas 
rata-rata sektor industri per 
tahun dalam perekonomian 
kota tahun 2015  

 Meningkatkan tata 
kelola ekonomi kota  

 Mengembangkan 
kawasan strategis 
dan cepat tumbuh 

 Mendorong 
peningkatan 
konsumsi, investasi, 
pengeluaran 
pemerintah daerah 
dan ekspor 
bersih/perdagangan 
interinsuler 
 

 Mengembangkan 
potensi ekonomi 
kota  

 Meningkatkan 
kebutuhan pangan 
yang lebih beragam 
dan berkualitas 

  
 Meningkatkan 

akses prasarana 
dan sarana fisik 
kegiatan ekonomi 
daerah 

 Meningkatkan 
kerjasama 
pengembangan 
ekonomi daerah 

 Restrukturisasi 
BUMD 

 Pertumbuhan Ekonomi 
 PDRB atas dasar harga 

berlaku 
 PDRB atas dasar harga 

konstan 2000 
 pendapatan per kapita 
 laju infasi 
 kontribusi sektor 

pertanian terhadap 
PDRB 

 kontribusi sektor 
pariwisata terhadap 
PDRB 

 kontribusi sektor 
industri terhadap PDRB 

 kontribusi hasil sektor 
industri terhadap total 
ekspor 

 kontribusi sektor 
perdagangan terhadap 
PDRB 

 ekspor bersih 
perdagangan 

 produksi bahan pangan 
(beras) per tahun  

 jumlah produksi 
perikanan 

 jumlah rata-rata 
konsumsi ikan 
 

6,6% 

Rp 78,2 T 

Rp 35,5 T 

Rp 35,7 T 

7,65 

Rp 2,28 T 

 

 

Rp 5,09 T 

 

Rp 11,26 T 

58,02% 

 

Rp 17,27 T 

 

US$ 3,74M 

4,5ton 

 

72.240 ton 

 

22,5 kg 

 

8,8% 

Rp 114,9 T 

Rp 49,3 T 

Rp 52 T 

2,12 

Rp 3,35 T 

 

 

Rp 9,62 T 

 

Rp 16,55 T 

66,02% 

 

Rp 25,22 T 

 

US$ 5,59M 

4,75 ton 

 

78.906 ton 

 

23,33 kg 

 

 Optimalisasi 
Pengelolaan Dan 
Pemasaran 
Produksi 
Perikanan 

 Pemberdayaan 
Ekonomi 
Masyarakat 
Pesisir 

 Pemberdayaan 
Penyuluh 
Pertanian/ 
Perkebunan 
Lapangan 

 Pencegahan Dan 
Penanggulangan 
Penyakit Ternak 

 Pengembangan 
Budidaya 
Perikanan 

 Pengembangan 
Kawasan 
Budidaya Laut/Air 
Payau Dan Air 
Tawar 

 Pengembangan 
Perikanan 
Tangkap 

 Pengembangan 
Sistem 
Penyuluhan 
Perikanan 

 Peningkatan 
Kesadaran Dan 
Penegakan  

 Pertanian dan 
Kelautan 
 Pedagangan 

dan 
perindustrian 
 Kebudayaan 

dan Pariwisata 
 Pemerintahan 

Umum 
 

 Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

 Dinas 
Pertanian dan 
Kelautan 

 Dinas 
Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 Badan 
Penelitian dan 
Pengembanan 

 Badan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dan Keluarga 
Berencana 

 Bagian Adm. 
Perekonomian 
Setda Kota 
Medan 

 Bagian 
Sumberdaya 
Alam Setdakot 
Medan 

 Bagian 
hubungan 
Kerjasama 
Setdakot 
Medan 
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SASARAN 
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya kontribusi hasil 
sektor industri terhadap total 
ekspor tahun 2015  

 Meningkatnya kontribusi 
sektor perdagangan terhadap 
PDRB tahun 2015 menjadi 
Rp 25,22 triliun 

 Meningkatnya ekspor bersih 
perdagangan tahun 2015 
menjadi US$ 7,94 miliar 

 Meningkatnya ketersediaan 
bahan pangan (beras) per 
1000 penduduk tahun 2015 
menjadi 113,22 ton 

 Meningkatnya jumlah 
produksi perikanan tahun 
2015 menjadi 78.906 ton 

 Meningkatnya jumlah rata-
rata konsumsi ikan tahun 
2015 menjadi 
23,33kg/kapita/tahun 

 Meningkatnya pengelolaan 
sumber daya air  

 Meningkatnya pengelolaan 
sumber daya kelautan 

 Meningkatnya pengeluaran 
konsumsi rumah tangga per 
kapita tahun 2015 menjadi 
Rp 449.704 

 Meningkatnya pengeluaran 
konsumsi rumah tangga non 
pangan tahun 2015 menjadi 
43,57% 

 Meningkatnya kedudukan, 
fungsi dan peranan BUMD 
dalam perekonomian kota 

 Meningkatnya kontribusi 
BUMD terhadap 
pembentukan pendapatan 
daerah 

  Target produksi 
perikanan 

 Pengeluaran konsumsi 
rumah tangga per 
kapita 

 Pengeluaran konsumsi 
rumah tangga non 
pangan 

 produktivitas total 
daerah tahun 2015 

 

79,37% 

 

72.345 ton 

 

Rp 
295.547 

 

31,41% 

 

 

 

81,26% 

 

76.480 ton 

 

Rp 
449.704 

 

43,57% 

 Hukum Dalam 
Pendayagunaan 
Sumber Daya Laut 

 Peningkatan 
Kesejahteraan 
Petani 

 Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

 Peningkatan 
Pemasaran Hasil 
Produksi 
Pertanian/Perkebu
nan 

 Peningkatan 
Pemasaran 
Produksi Hasil 
Peternakan 

 Peningkatan 
Penerapan 
Teknologi 
Peternakan 

 Peningkatan 
Penerapan 
Teknologi 
Produksi 
Pertanian/Perkebu
nan 

 Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 

 Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebu
nan 

 Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

 Peningkatan Dan 
Pengembangan 
Ekspor 
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SASARAN 
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

      Peningkatan 
Kapasitas Iptek 
Sistem Teknologi 

 Peningkatan 
Kemampuan 
Teknologi Industri 

 Perlindungan 
Konsumen Dan 
Pengamanan 

 Prog. Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

 Prog. Peningkatan 
Efisiensi 
Perdagangan 
Dalam Negeri 

  

 Meningkatnya jumlah investor 
berskala nasional 
(PMDN/PMA) tahun 2015 
menjadi 96 investor baru 

 Meningkatnya nilai realisasi 
PMDN tahun 2015 menjadi 
19% 

 Meningkatnya nilai realisasi 
PMA tahun 2015 menjadi 
23% 

 Meningkatnya jumlah 
persetujuan investasi tahun 
2015 menjadi                        
96 persetujuan. 

 Menurunnya angka indeks 
rata-rata lama proses 
perijinan untuk setiap jenis 
perijinan  

 Efektifnya pajak dan retribusi 
daerah yang mendukung 
iklim perekonomian kota 

 Adanya peraturan daerah 
yang mendukung iklim usaha 
yang kondusif 

 Mengembangkan 
pelayanan perizinan 
terpadu satu pintu 
berbasis elektronik 

 Mengembangkan 
kemudahan, 
fasilitas, dan 
insentif penanaman 
modal 

 Meningkatkan 
singkonisasi  
regulasi investasi 
pusat dan daerah 

 Pengembangan e-
government di 
bidang investasi 

 Mengembangkan 
kerjasama antar 
daerah di bidang 
penanaman modal 

 Mengembangkan 
kawasan ekonomi 
khusus 
 

 jumlah investor 
berskala nasional 
PMDN dan PMA 

 nilai realisasi PMDN 
 

 nilai realisasi PMA 
 

 jumlah persetujuan 
investasi 

 angka indeks rata-rata 
lama proses perijinan 

 Jumlah Perda yang 
mendukung iklim usaha 
yang kondusif 

 Pembangunan 
Kawasan Ekonomi 
Khusus 

 Jumlah perusahaan 
yang beroperasi dalam 
kawasan industri 

 Jumlah pameran/ expo 
dalam skalaregional, 
nasional dan 
internasional 

32 
 
 

Rp 511,31 
milyar 

US$ 75,88 
juta 
32 
 

5-7 hr 
 
1 
 
 
0 
 
 

60 
 
 

10 

96 
 
 

Rp 986,54 
milyar 

US$162,61
juta 
96 
 

3-5 hr 
 
3 
 
 
1 
 
 

65 
 

 

14 

 Pengembangan 
Kebudayaan, 
Inovasi, Teknologi, 
Tepat Guna 
Informasi Dan 
Komunikasi Serta 
Kerjasama 
Regional 

 Peningkatan Iklim 
Investasi Dan 
Realisasi Investasi 

 Peningkatan 
Promosi Dan 
Kerjasama 
Investasi 

 Penyiapan Potensi 
Sumberdaya, 
Sarana Dan 
Prasarana Daerah 

 Peningkatan 
Promosi Dan 
Kerja Sama 
Investasi 

 Penanaman 
Modal 
 Perdagangan 

dan 
perindustrian 

 Badan 
Penanaman 
Modal 

 Dinas Perindag 
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SASARAN 
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya jumlah 
pameran/expo dalam skala 
regional, nasional dan 
internasional  

 Tersedianya kawasan 
ekonomi khusus dan 
kawasan perdagangan 
terpadu lainnya  

  Perlindungan Dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

 Pengembangan 
Sentra Industri 
Potensial 

 Pembinaan 
Pedagang Kaki 
Lima (Pk-5) Dan 
Asongan 

 Menurunnya jumlah tenaga 
kerja di bawah umur tahun 
2015 menjadi 20% 

 Meningkatnya rasio lulusan 
S1/S2/S3 dibandingkan 
jumlah penduduk tahun 2015 
menjadi 3,7% 

 Menurunnya rasio 
ketergantungan  
Meningkatnya upah mínimum 
regional (UMR) sesuai 
dengan peningkatan 
kebutuhan hidup mínimum 
tahun 2015 menjadi            
Rp 1,77 Juta 

 Meningkatkan 
pasar lapangan 
kerja daerah 

 Meningkatkan 
kualitas hubungan 
industrial 

 Meningkatkan 
kualitas 
perlindungan 
tenaga kerja 
Memperkuat 
kapasitas dan 
peranan organisasi 
pekerja dan 
asosiasi pengusaha 

 Partisipasi angkatan 
kerja 

 Jumlah pekerja yang 
ditempatkan 

 Rasio tenaga kerja 
pada PMA/PMDN per 
seluruh PMA/PMDN 

 angka sengketa 
pengusaha-pekerja 

 Persentase jumlah 
tenaga kerja di bawah 
umur 

 Rasio lulusan S1/S2/S3 
dibandingkan jumlah 
penduduk 

 upah mínimum regional 
(UMR) 

 

61,89% 

1.570 

 

30 

 

200 kasus 

 

30% 

 

0,5% 

 

Rp 1,18 
juta 

62,28% 

1.879 

 

55 

 

100 kasus 

 

20% 

 

3,7% 

 

Rp 1,77 
juta 

 Pembinaan 
Hubungan 
Industrial Yang 
Standard/Ideal 

 Pengawasan Dan 
Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

 Peningkatan 
Kualitas Dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

 Peningkatan 
Kualitas 
Manajemen 
Lembaga Yang 
Berkompetensi 
 

 Tenaga Kerja 
 Prindustrian 
 Perdagangan 
 Pemerintahan 

Umum 

 Dinas Sosial 
Tenaga Kerja 

 Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 

 Badan 
Penelitian 
dan 
Pengembang
an 

 Bagian 
Admisnistrasi 
Kesejahteraa
n Rakyat 
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SASARAN 
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 eningkatnya jumlah 
BPR/LKM aktif  

 Meningkatnya jenis dan 
jumlah bank dan cabang-
cabangnya tahun 2015 
menjadi 1.973 unit 

 Meningkatnya jenis dan 
jumlah perusahaan asuransi  

 Meningkatnya realisasi kredit 
investasi dan modal kerja 
perbankan kepada UMKMK 
tumbuh rata-rata 14,6% per 
tahun 
 

 Mendorong 
tumbuh dan 
bekembangnya 
jenis dan jumlah 
bank/non bank 
yang sehat 

 Mendorong 
tumbuh dan 
berkembangnya 
jenis dan jumlah 
perusahaan 
asuransi yang 
sehat 

 Mendorong 
pengembangan 
dan penguatan 
sistem 
pendukung 
UKMK dari 
sekror 
permodalan oleh 
lembaga 
keuangan 
bank/nonbank 

 Jumlah BPR/LKM aktif  
 Jumlah bank dan 

cabang-cabangnya  
 realisasi pertumbuhan 

kredit investasi dan 
modal kerja perbankan 
kepada UMKMK 

6/238 

1.558 

 

10% 

 

 

 

12/470 

1.973 

 

14,6% 

 Program 
peningkatan 
kualitas 
kelembagaan 
koperasi 

 Program 
pengembangan 
sistem pendukung 
usahabagi UMKM 

 Program 
peningkatan iklim 
usaha UMKM yang 
kondusif 
 

 Pengembangan 
IKM 

 Pengembangan 
Pemasaran 
Pariwisata 

Urusan 
Koperasi dan 
UKM 

Dinas Koperasi 
dan UMKM 

 Tersedianya rencana 
pembangunan kota dalam 
jangka panjang, menengah 
dan tahunan baik untuk 
tingkat kota maupun SKPD 
berbasis aspirasi masyarakat, 
kinerja dan terpadu 

 Meningkatnya sinkronisasi 
implementasi pelaksanaan 
antara perencanaan dan 
penganggaran 

 Tersedianya data dan 
informasi perencanaan kota 

 Diterapkannya system 
informasi manajemen barang 
dan asset daerah 

 Meningkatnya kapasitas 

 Meningkatkan 
efektivitas 
musyawarah 
perencanaan 
pembangunan 
tingkat kelurahan, 
kecamatan dan 
kota 

 Mengembangkan 
badan kerjasama 
pembangunan kota 
dan kawasan 
strategis 

 Meningkatkan 
kualitas 
perencanaan dan 
penganggaran yang 

 Rencana pembangunan 
kota 5 tahunan tingkat 
kota 

 Rencana pembangunan 
kota 5 tahunan tingkat 
SKPD 

 Rencana pembangunan 
kota tahunan tingkat 
kota 

 Rencana pembangunan 
kota tahunan tingkat 
SKPD 

 Kebijakan umum dan 
prioritas program 
tahunan pembangunan 
kota 

 Jumlah program RKPD 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

 Pembangunan 
rencana tatá ruang 

 Pengembangan 
kota-kota 
menengah dan 
besar 

 Perencanaan 
pembangunan 
daerah 

 Perencanaan 
pembangunan 
ekonomi 

 Program 
Pengembangan 
Data dan Informasi 

 Program 
perencanaan 

 Perencanaan 
 Pemerintahan 

Umum 
 Penanaman 

Modal 
 Pertanian 
 Kelautan 
 

 Bappeda 
 Dinas 

Pendapatan 
Daerah 

 Dinas 
Perindustrian 
dan Pendapatan 

 Dinas Pertanian 
dan Kelautan 

 Bagian 
Keuangan 
Setdakot Medan 

 Badan 
Penanaman 
Modal 

 Badan Penelitian 
dan 
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SASARAN 
STRATEGI DAN 

ARAH KEBIJAKAN 
UMUM 

INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

pemerintah daerah untuk 
mewujudkan kemandirian 
pemerintahan daerah 

 Meningkatnya belanja untuk 
pelayanan dasar secara 
proposional sesuai dengan 
kemampuan keuangan 
daerah 

 Meningkatnya belanja daerah 
dalam APBD tahun 2015 
menjadi                    Rp 4,6 
triliyun 

 Meningkatnya rasio realisasi 
belanja terhadap anggaran 
belanja daerah tahun 2015 
menjadi 90% 

 Meningkatnya pendapatan 
daerah dalam APBD tahun 
2015 menjadi                          
Rp 4,1 triliyun 

 Meningkatnya rasio realisasi 
pendapatan terhadap 
anggaran pendapatan 

 Meningkatnya kontribusi PAD 
terhadap pendapatan daerah 
tahun 2015 menjadi 32,12%.  

 Meningkatnya rasio realisasi 
PAD terhadap potensi PAD  

 Meningkatnya proporsi 
belanja langsung dalam 
APBD 

 Meningkatnya alokasi belanja 
modal terhadap total belanja 
daerah dalam APBD 

berbasis kinerja 
dan partisipasi 
masyarakat 

 Mengembangkan e-
planning yang 
terintegrasi 

 Meningkatkan tata 
kelola keuangan 
daerah yang 
semakin efisien dan 
efektif 

 Meningkatkan 
perencanaan, 
penatausahaan, 
pemanfaatan, dan 
evaluasi serta 
pelaporan 
barang/asset 
daerah 

 Meningkatkan 
kemandirian 
pembiayaan 
pembangunan kota 

yang diakomodir dalam 
renja SKPD 

 Jumlah program renja 
SKPD yang diakomodir 
dalam RKA SKPD 

 Jumlah program renja 
SKPD yang diakomodir 
dalam DPA SKPD 

 Ketersediaan data & 
informasi perencanaan 
kota 

 Penerapan sistem 
informasi manajemen 
barang & asset daerah 

 Volume APBD 
 Volume PAD 
 Volume Dana 

Perimbangan 
 Volume Lain-lain 

pendapatan yang sah 
 Belanja untuk pelayanan 

dasar 
 Belanja daerah dalam 

APBD 
 Realisasi belanja daerah 

thd anggaran belanja 
daerah 

 Pertumbuhan 
Pendapatan daerah 
dalam APBD 

 Realisasi Pendapatan 
daerah (milyar) 

 Kontribusi PAD 
terhadap pendapatan 
daerah 

 Realisasi PAD 
dibandingkan target 
PAD dalam RPJMD 

 Proporsi belanja 
langsung dibandingkan 
belanja APBD 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

80% 
 
 

X 
 
 

Rp 2,3 T 
Rp 548 M 

Rp 1,2 T 

Rp 299 M 

 

Rp 1 T 

 

Rp 2,3 T 

>100% 

 

10% 

 

Rp 2.101 
milyar 

26,1% 

 

>100% 

 

19,12% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

V 
 
 

Rp 4,6 T 
Rp 1,3 T 

Rp 2 T 

Rp 849 T 

 

Rp 1,7 T 

 

Rp 4,6 T 

>100% 

 

12,72% 

 

Rp 4.169 
milyar 

32,12% 

 

>100% 

 

26,06% 

prasarana wilayah 
dan Sumberdaya 
Alam 

 Program 
pengawasan, 
pengendalian dan 
pembinaan 
Rencana Tata 
Ruang dan 
tatabangunan 

 Program 
Peningkatan dan 
pengembangan 
pengelolaan 
keuangan daerah 

 Program 
pembinaan dan 
fasilitas 
pengelolaan 
keuangan  

 Program 
peningkatan dan 
pengembangan 
pengelolaan 
barang milik 
daerah 

 Program penataan 
penguasaan 
pemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Pengembangan 
 Badan 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
KB 

 Kecamatan se-
Kota Medan 
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7.2.4  Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Keempat  
 Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan 
lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka 
program pembangunan kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 
adalah sebagai berikut. 
 
a. Urusan Wajib Lingkungan Hidup dengan program sebagai  berikut: 
 

(1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
(2) Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 
(3) Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 

Dan Lingkungan Hidup 
(4) Peningkatan Pengendalian Polusi 
(5) Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 

 
b. Urusan Wajib Penataan Ruang dengan program sebagai  berikut: 

(1) Pemanfaatan Ruang 
(2) Pengembangan Wilayah Perbatasan 
(3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
(4) Perencanaan Tata Ruang 

 
c. Urusan Wajib Perumahan dengan program sebagai  berikut: 

(1) Permukiman Layak Huni 
 
d. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan 

program sebagai  berikut: 
(1) Dukungan Kelancaran Pemilu 
(2) Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
(3) Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 
(4) Pencegahan Dini Dan Penaggulangan Korban Bencana Alam 
(5) Pendidikan Politik Masyarakat 
(6) Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
(7) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 
(8) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 
(9) Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu. 

 
e. Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepeawaian dan 
Persandian dengan program sebagai berikut:  
(1) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Dan Hari-Hari Besar 
(2) Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 
(3) Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat 
(4) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pelaksanaan 

KDH 
 
Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-
2015 pada misi keempat disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.5. Misi Keempat:   
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan 

Tahun 2011-2015 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Tersedianya RTRW Kota 
Medan tahun 2010-2030  

 Tersedianya RDTR Kota 
Medan tahun 2010-2030 
berbasis kecamatan 

 Meningkatnya rasio ruang 
terbuka hijau per satuan luas 
wilayah ber HPL/HGB tahun 
2015 menjadi 183,11% 

 Meningkatnya rasio rumah 
ber-IMB tahun 2015 menjadi 
75,78% 

 Meningkatnya perencanaan, 
pemanfaatan dan 
pengendalian RTRW. 

 Meningkatnya pembinaan 
penyelenggaraan penataan 
ruang oleh pemerintah daerah 
dan masyarakat 

 Meningkatnya efektivitas 
impelementasi pelaksanaan 
hukum lingkungan  

 Meningkatnya cakupan 
pengawasan terhadap 
pelaksana amdal  

 Meningkatnya luas wilayah 
perkotaan tahun 2015 menjadi 
68,92%  

 Menurunnya luas wilayah 
kebanjiran tahun 2015 menjadi 
3,77% 

 Meningkatnya luas wilayah 
produktif tahun 2015 menjadi 
2,32% 

 Meningkatnya luas wilayah 
industry tahun 2015 menjadi 

 Mengembangkan kota 
sebagai kesatuan 
kawasan pendorong 
pertumbuhan regional, 
dan tempat tinggal yang 
berorientasi kebutuhan 
penduduk kota. 

 Mempercepat 
penyelesaian rencana 
tata ruang wilayah dan 
rencana detail tata ruang 
tahun 2008-2028. 

 Meningkatkan efektivitas 
dan konsistensi 
pelaksanaan penataan 
ruang kota dan kawasan 
strategis 

 Meningkatkan 
koordinasi, pengaturan, 
pembinaan, dan 
pengawasan 
pelaksanaan penataan 
ruang kota dan kawasan 
strategis 

 Meningkatkan kualitas 
perumahan dan 
permukiman 

 Meningkatkan cakupan 
pelayanan persampahan 

 Meningkatkan cakupan 
pelayanan air bersih  

 Meningkatkan 
penanganan polusi 
lingkungan dan mitigasi 
bencana 

 

 Penetapan Perda RTRW 
Kota Medan 2010-2030 

 Penetapan Perda RDTR 
Kota Medan 2010-2030 

 rasio ruang terbuka hijau 
per satuan luas wilayah 
ber HPL/HGB 

 Persentase bangunan 
ber-IMB 

 Ketersediaan 
perencanaan  

 Jumlah perusahaan wajib 
amdal yang diawasi 

 luas wilayah produktif 
 luas wilayah industri 
 luas wilayah kebanjiran 
 luas wilayah perkotaan 
 volume sampah yang 

ditangani 
 Jumlah daya tampung 

TPS 
 Jumlah rumah tangga 

yang menggunakan air 
bersih 

 Jumlah rumah tangga 
yang menggunakan listrik 

 Jumlah rumah tangga 
yang menggunakan 
telepon/HP 

 permukiman yang tertata 
 luasan lingkungan 

permukiman kumuh 
 rumah layak huni 
 Jumlah daerah aliran 

sungai (DAS) yang 
dikelola 

X 

X 

 

122,73% 

 

46,43% 

 

V 

31 

 

1.723 Ha 

1.700 Ha 

1.723 Ha 

4.964 M
3 

600 M
3
 

 

414.570 RT 

 

451.424 RT 

 

451.424 RT 

 

150 lokasi 

2,24% 

417.774  

2 

V 

V 

 

183,11% 

 

75,78% 

 

V 

31 

 

1.834 Ha 

1.000 Ha 

1.834Ha 

5.179 M
3
 

600 M
3
 

 

432.570 RT 

 

489.366 RT 

 

451.424 RT 

 

300 lokasi 

0,79% 

475.724 

2 

 Pengembangan 
Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

 Pengendalian 
Pencemaran Dan 
Perusakan 
Lingkungan Hidup 

 Peningkatan 
Kualitas Dan Akses 
Informasi Sumber 
Daya Alam Dan 
Lingkungan Hidup 

 Peningkatan 
Pengendalian 
Polusi 

 Perlindungan Dan 
Konservasi Sumber 
Daya Alam 

 Pemanfaatan 
Ruang 

 Pengembangan 
Wilayah 
Perbatasan 

 Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

 Perencanaan Tata 
Ruang 

 Permukiman Layak 
Huni 

Lingkungan 
Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan 
Ruang 

Penataan 
Ruang 

Perumahan 

Dinas 
Kebersihan 
Kota Medan 

Badan 
Lingkungan 
Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinas Tata 
Ruang dan Tata 
Bangunan 

Dinas Tata 
Ruang dan Tata 
Bangunan 

Dinas 
Perumahan dan 
Permukiman 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

5% 
 Meningkatnya rasio tempat 

pembuangan sampah (TPS) 
per satuan penduduk tahun 
2015 menjadi 0,027 

 Meningkatnya luas 
permukiman yang tertata  

 Menurunnya luasan 
lingkungan permukiman 
kumuh tahun 2015 menjadi 
0,79% 

 Meningkatnya volume sampah 
yang ditangani tahun 2015 
menjadi 82,46% 

 Meningkatnya rumah tangga 
yang menggunakan air bersih 
tahun 2015 menjadi 81,26% 

 Meningkatnya rumah tangga 
yang menggunakan listrik 
tahun 2015 menjadi 99,44% 

 Meningkatnya rumah tangga 
yang menggunakan 
telepon/HP  

 Meningkatnya rasio rumah 
layak huni tahun 2015 
menjadi 89,28% 

 Meningkatnya rehabilitasi dan 
konservasi sumber daya alam 

 Meningkatnya pengelolaan 
daerah aliran sungai (DAS) 
pada 2 DAS. 

 
 Menghentikan kerusakan 

lingkungan hidup 
 Meningkatkan 

pemahaman masyarakat 
dalam pengelolaan 
lingkungan dan 
penegakan 24 okum 
lingkungan 

   

 Terlaksananya revisi peraturan 
daerah tentang PSK dan PKL 

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan 
peraturan daerah tentang 
retribusi pelayanan kebersihan 

 Meningkatnya efektivitas 
implementasi pelaksanaan 
ketentuan perundang-
undangan tentang hewan 

 Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan 
pengendalian masalah 
sosial 

 Meningkatkan  kapasitas 
kelembagaan 
penanganan, dan 
pemulihan bencana 

 Tingkat Kriminalitas 
 Angka Kriminalitas yang 

tertangani 
 Jumlah demo  
 Jumlah polisi pamong 

praja per 10.000 
penduduk 

 Jumlah Linmas per 
10.000 penduduk 

 Jumlah pos siskamling 

8.385 
8.234 

 
189 

 
2,99 

 
35,8 

 
7,7 

8.251 
8.137 

 
155 

 
4,8 

 
40,5 

 
8,2 

 Dukungan 
Kelancaran Pemilu 

 Kemitraaan 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

 Pemeliharaan 
Kantrantibmas Dan 
Pencegahan 

Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik dalam 
Negeri 

Kesatuan 
Bangsa, Politik 
dan 
Perlindungan 
Masyarakat 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

berkaki empat  
 Meningkatnya efektivitas 

implementasi pelaksanaan 
peraturan daerah tentang IMB 

 Meningkatnya penyelesaian 
kasus tanah negara  

 Meningkatnya penyelesaian 
ijin lokasi 

 Menurunnya tingkat 
kriminalitas  

 Meningkatnya angka 
kriminalitas yang tertangani  

 Menurunnya jumlah demo  
 Meningkatnya rasio jumlah 

polisi pamong praja per 
10.000 penduduk tahun 2015 
menjadi 4,8 

 Meningkatnya rasio jumlah 
Linmas per 10.000 penduduk 
tahun 2015 menjadi 40,5 

 Meningkatnya rasio pos 
siskamling per jumlah kelurahan 
tahun 2015 menjadi 8,2 

 Meningkatnya keamanan 
daerah guna menunjang 
aktifitas perekonomian 
masyarakat khususnya dunia 
investasi dan usaha 

 Meningkatnya pembinaan 
politik daerah 

 Meningkatnya pembinaan 
terhadap LSM, Ormas dan 
OKP. 

per kelurahan 
 Jumlah partai politik yang 

dibina 
 Jumlah LSM, Ormas dan 

OKP yang dibina 
 Waktu penyelesaian 

revisi perda tentang PSK 
dan PKL 

 Waktu pelaksanaan 
peraturan daerah tentang 
retribusi pelayanan 
kebersihan 

 Waktu pelaksanaan 
ketentuan perundang-
undangan tentang hewan 
berkaki empat 
 

 
100% 

 
44 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

X 

 
100% 

 
58 
 

V 
 
 

V 
 
 
 
 

V 

Tindak Kriminal 
 Pencegahan Dini 

Dan 
Penaggulangan 
Korban Bencana 
Alam 

 Pendidikan Politik 
Masyarakat 

 Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

 Peningkatan 
Keamanan Dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

 Peningkatan 
Pemberantasan 
Penyakit 
Masyarakat 

 Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemilu 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUNG
JAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya rasio tempat 
ibadah per satuan penduduk 
tahun 2015 menjadi 1,02 

 Meningkatnya kerukunan, 
suasana kehidupan yang 
harmonis dan saling 
menghormati baik intern 
maupun antar umat 
beragama. 

 Tersedianya pusat 
pembinaan religi keagamaan 

 Meningkatkan kesadaran 
religi masyarakat 

 Meningkatkan kerukunan 
religi 

 Menurunkan tingkat 
penggunaan obat-obat 
terlarang Meningkatkan 
koordinasi peningkatan 
keamanan dan 
ketentraman masyarakat 

 Meningkatkan jati diri 
sebagai kota religious  

 Meningkatkan 
kerukunan hidup umat 
beragama 

 Meningkatkan dialog 
intern dan antar umat 
beragama  

 Meningkatkan 
internalisasi nilai-nilai 
universal agama, 
toleransi dan saling 
menghormati dalam 
kemajemukan 

 Jumlah tempat ibadah 
 Pengembangan pusat 

dan pembinaan sosial 
keagamaan 

 

2.220 

V 

2.340 

V 

Pelaksanaan Kegiatan 
Keagamaan Dan Hari-
Hari Besar 

Peningkatan 
Keamanan Dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Peningkatan 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal 
Dan Pelaksanaan Kdh 

Otonomi 
Daerah, 
Pemerintaha
n Umum, 
Administrasi 
Keuangan 
Daerah, 
Perangkat 
Daerah, 
Kepegawaia
n dan 
Persandian 

Bagian Agama 
dan Pendidikan 
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7.2.5  Program Pembangunan Kota untuk Mewujudkan Misi Kelima  
Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas 

masyarakat kota,  maka program pembangunan kota yang akan 
dilaksanakan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
 
a. UrusanWajib Pendidikan dengan program sebagai berikut:  

(1) Pendidikan Anak Usia Dini 

(2) Pendidikan Menengah 

(3) Pendidikan Non Formal 

(4) Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

(5) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 

 
b. Urusan Wajib Kesehatan dengan program sebagai berikut:  

(1) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. 

(2) Obat Dan Perbekalan Kesehatan 

(3) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

(4) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit 

(5) Pengadaan ,Peningkatan Sarana & Prasarana Rs/Rs Jiwa/ Paru/ 
Mata 

(6) Peningkatan Keselamatan  Ibu Melahirkan Dan Anak 

(7) Perbaikan Gizi Masyarakat 

(8) Prgram Peningkatan Sumber Daya Manusia 

(9) Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

(10) Upaya Kesehatan Masyarakat. 

 

c. Urusan Wajib Kebudayaan dengan program sebagai berikut:  

(1) Pengelolaan Kekayaan Budaya 

(2) Pengelolaan Keragaman Budaya 

(3) Pengembangan Destinasi Pariwisata 

(4) Pengembangan Kemitraan 

(5) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya 

(6) Pengembangan Nilai Budaya 

(7) Perluasan Pemasaran Pariwisata. 

 

d. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana dengan program sebagai berikut:  
(1) Keluarga Berencana 
(2) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 
(3) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualias Anak Dan 

Perempuan 
(4) Pelayanan Kontrasepsi 
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(5) Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR 
Yang Mandiri 

(6) Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan 
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 

(7) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling 
KRR 

(8) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 
(9) Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 
(10) Peningkatan Peranserta Dan Kesetaraan Gender Dalam 

Pembangunan 
(11) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

 

e. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga dengan program 
sebagai berikut:  

(1) Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 

(2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

(3) Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

(4) Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 

(5) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

(6) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 

(7) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan 
Kecakapan Hidup Pemuda. 

 

f. Urusan Wajib Ketahanan Pangan dengan program sebagai 
berikut:  

(1) Diversifikasi Dan Peningkatan Ketahanan Pangan. 
 

g. Urusan Wajib Perpustakaan dengan program sebagai berikut:  

(1) Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan  
 

h. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dengan program 
sebagai berikut: 

(1) Program Penanggulangan Kemiskinan. 
 

i. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dengan Program 
Pengembangan Data dan Informasi Daerah. 

(1) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 
(2) Pembinaan Adat Budaya Masyarakat 
(3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 
(4) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 
(5) Peningkatan Peranan Perempuan Di Perdesaan 
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j. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian dengan program sebagai berikut:  

(1) Kegiatan Keagamaan Dan Hari-Hari Besar (Hari Madat, Hari 
Aids Se-Dunia, Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Penyandang 
Cacat Nasional) 

(2) Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

(3) Pemberdayaan Dan Perempuan 

(4) Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 

(5) Peningkatan Kualitas Pendidikan 

(6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 

(7) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms, Termasuk 
Hiv/Aids 

(8) Upaya Kesehatan Masyarakat 

 

k. Urusan Wajib Sosial dengan program sebagai berikut:  

(1) Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH 

(2) Fasilitasi Tenaga PSKS 

(3) Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

(4) Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan Dan 
Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial 

(5) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), 
Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

(6) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

(7) Pembinaan Anak Terlantar 

(8) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 

 

Matrik kebijakan umum dan program pembangunan kota tahun 2011-2015 
pada misi kelima disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 7.5 Misi Kelima:  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan  

Kota Medan Tahun 2011-2015 
 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Menurunnya tingkat 
kemiskinan tahun 2015 
menjadi 4,58%. 

 Meningkatnya penduduk di 
atas garis kemiskinan tahun 
2015  

 Menurunnya ketimpangan 
kemakmuran  

 Meningkatnya pemerataan 
pendapatan khususnya yang 
diterima 40% penduduk 
lapisan bawah  

 Meningkatnya penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
yang memperoleh bantuan 
sosial (PMKS)  

 Terpenuhinya kebutuhan 
pangan masyarakat 

 Meningkatnya penanganan 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS)  

 Meningkatnya jumlah sarana 
sosial sebagai tempat 
perlindungan dan pembinaan 
PMKS. 

 Meningkatnya cakupan 
pemberian makanan 
pendamping ASI pada anak 
usia 6-24 bulan keluarga 
miskin  

 Meningkatkan pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat 
kurang mampu  

 Memperkuat kapasitas dan 
partisipasi masyarakat kurang 
mampu dalam pembangunan 
kota 

 Meningkatkan akses dan 
penguatan usaha ekonomi 
masyarakat kurang mampu  

 Meningkatkan stabilisasi 
harga bahan pangan 

 Meningkatkan keamanan 
pangan 

 Meningkatkan koordinasi dan 
singkronisasi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan 

 

 Tingkat kemiskinan  
 Jumlah penduduk di atas 

garis kemiskinan 
 Ketimpangan kemakmuran 
 Pendapatan khususnya 

yang diterima 40% 
penduduk lapisan bawah 

 Terpenuhinya kecukupan 
bahan pangan (beras ) per  
1000 penduduk tahun2015 
menjadi 

 Penanganan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

 Penyandang masalah 
kesejahteraan sosial yang 
memperoleh bantuan sosial 
(PMKS) 

 Jumlah sarana sosial 
sebagai tempat 
perlindungan dan 
pembinaan PMKS. 

 Cakupan pemberian 
makanan pendamping ASI 
pada anak usia 6-24 bulan 
keluarga miskin 

 Angka konsumsi RT per 
kapita 

 Prosentase konsumsi RT 
untuk non pangan 

 Regulasi ketahanan pangan 
 

9,58% 

90,42% 

0,29 

32% 

 

339 ton 

 

 

V 

 

 

V 

 

0 

 

 

 

70% 

4,58% 

95,42% 

0,26 

35% 

 

113,22 ton 

 

 

V 

 

 

V 

 

1 

 

 

 

85% 

 Penanggulangan 
Kemiskinan 

 Pemberdayaan 
Usaha Ekonomi 
Masyarakat 

 Pembinaan Adat 
Budaya 
Masyarakat 

 Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat Dalam 
Membangun Desa 

 Peningkatan 
Pemanfaatan 
Teknologi Tepat 
Guna 

 Peningkatan 
Peranan 
Perempuan di 
Perdesaan 

 Penanggulangan 
Kemiskinan 

 Fasilitasi Tenaga 
Pendamping PKH 

 Fasilitasi Tenaga 
PMKS 

 

 

 

 

 

 

 Perencanaa
n 
Pembangun
an 

 Pemberday
aan 
Masyarakat 

 Bappeda 

 Badan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

      Pelayanan Dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan 
Sosial 

 Pelestarian Nilai-
Nilai Kejuangan 
Dan 
Kepedulian/Keseti
akawanan Sosial 

 Pemberdayaan 
Fakir Miskin, 
Komunitas Adat 
Terpencil (Kat), 
Dan Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (Pmks) 

 Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan 
Sosial 

 Pembinaan Anak 
Terlantar 

 Pembinaan Panti 
Asuhan/Panti Jomp 

 Pembinaan Para 
Penyandang Cacat 
Dan Traum 

 Kegiatan 
Keagamaan Dan 
Hari-Hari Besar 
(Hari Madat, Hari 
Aids Se-Dunia, Hari 
Lanjut Usia 
Nasional, Hari 
Penyandang Cacat 
Nasional) 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya APK 
pendidikan anak usia dini 
tahun 2015 menjadi 80,10% 

 Meningkatnya persentase 
penduduk yang berusia >15 
tahun yang melek huruf tahun 
2015 menjadi 99,89% 

 Meningkatnya angka 
partisipasi kasar SD/MI/Paket 
A tahun 2015 menjadi 
116,82% 

 Meningkatnya angka 
partisipasi kasar 
SMP/MTs/Paket B tahun 
2015 menjadi 110,89% 

 Meningkatnya angka 
partisipasi kasar 
SMA/SMK/MA/Paket C tahun 
2015 menjadi 107,85% 

 Meningkatnya angka 
partisipasi murni SD/MI/Paket 
A tahun 2015 menjadi 97,12% 

 Meningkatnya angka 
partisipasi murni 
SMP/MTs/Paket B tahun 
2015 menjadi 82,4% 

 Meningkatnya angka 
partisipasi murni 
SMA/SMK/MA/Paket C tahun 
2015 menjadi 70,06% 

 Menurunnya angka putus 
sekolah SD/MI tahun 2015 
menjadi 0,08% 

 Menurunnya angka putus 
sekolah SMP/MTs tahun 2015 
menjadi 0,32% 

 Menurunnya angka putus 
sekolah SMA/SMK/MA tahun 
2015 menjadi 0,78% 

 Meningkatkan pemerataan 
perluasan akses pendidikan  

 Meningkatkan mutu, relevansi 
dan daya saing pendidikan 

 Meningkatkan tata kelola, 
akuntabilitas dan pencitraan 
publik  

 Penduduk usia 4-6 tahun 
yang mengenyam 
pendidikan pra sekolah  

 penduduk yang berusia 
>15 tahun yang melek 
huruf  

 Angka Partisipasi Kasar 
SD/MI/Paket A 

 Angka Partisipasi Kasar 
SMP/MTs/Paket B 

 Angka Partisipasi Kasar 
SMA/SMK/MA/Paket C 

 Angka Partisipasi Murni 
SD/MI/Paket A 

 Angka Partisipasi Murni 
jenjang SMP/MTs     Paket 
B 

 Angka Partisipasi Murni 
jenjang SMA/SMK/MA/     
Paket C 

 Angka Putus Sekolah 
SD/MI 

 Angka Putus Sekolah 
SMP/MTs 

 Angka Putus Sekolah 
SMA/SMK/MA 

 Angka Kelulusan SD/MI 
 Angka Kelulusan 

SMP/MTs 
 Angka Kelulusan 

SMA/SMK/MA 
 Angka Melanjutkan (AM) 

dari SD/MI ke SMP/MTs 
 Angka Melanjutkan (AM) 

dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

 Proporsi Pendidik yang 
Memenuhi Kualifikasi 
Akademik dan Standar 
Kompetensi 

59,36% 

 

99,89% 

 

115% 

 

106,99% 

 

94,38% 

95,22% 

 

75,82% 

 

62,15% 

 

0,09 

 

0,34 

0,83 

99,77% 

99% 

 

97,78% 

 

97,59% 

97,48% 

 

88,8% 

 

 

80,10% 

 

99,96% 

 

117% 

 

110,89% 

 

107,85% 

97,12% 

 

82,40% 

 

70,06% 

 

0,08 

 

0,32 

0,78 

99,99% 

99% 

 

98,08% 

 

99% 

98,76% 

 

89,3% 

 

 

 Pendidikan Anak 
Usia Dini 

 Pendidikan 
Menengah 

 Pendidikan Non 
Formal 

 Peningkatan Mutu 
Pendidik Dan 
Tenaga 
Kependidikan 

 Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

 Peningkatan 
Kualitas 
Pendidikan 

 

Pendidikan Dinas 
Pendidikan 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya angka 
kelulusan SD/MI tahun 2015 
menjadi 99,99% 

 Meningkatnya angka 
kelulusan SMP/MTs tahun 
2015 menjadi 98,94% 

 Meningkatnya angka 
kelulusan SMA/SMK/MA 
tahun 2015 menjadi 98,08% 

 Meningkatnya angka 
melanjutkan dari SD/MI ke 
SMP/MTs tahun 2015 
menjadi 101,96% 

 Meningkatnya angka 
melanjutkan dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA tahun 2015 
menjadi 98,76% 

 Menurunnya disparitas 
partisipasi dan kualitas 
pelayanan pendidikan antar 
wilayah, gender dan sosial 
ekonomi serta antar satuan 
pendidikan. 

 Meningkatnya proporsi 
pendidik yang memenuhi 
kualifikasi akademik dan 
standar kompetensi tahun 
2015 menjadi 89,30% 

 Meningkatnya angka rata-rata 
lama sekolah  

 Meningkatnya angka 
pendidikan yang ditamatkan  

 Meningkatnya angka 
partisipasi sekolah jenjang 
pendidikan dasar tahun 2015 
menjadi 0,01% 

  Rasio ketersediaan 
sekolah per penduduk usia 
sekolah jenjang pendidikan 
dasar 

 Rasio ketersediaan 
sekolah per penduduk usia 
sekolah jenjang pendidikan 
menengah 

 Rasio Guru : Murid jenjang 
pendidikan dasar 

 Rasio Guru : Murid jenjang 
pendidikan menengah 

 Rasio Guru : Murid per 
kelas rata-rata jenjang 
pendidikan dasar 

 Rasio Guru : Murid per 
kelas rata-rata jenjang 
pendidikan menengah 

 Angka putus sekolah (APS) 
SD/MI 

 Angka putus sekolah (APS) 
SMP/MTs 

 Angka putus sekolah (APS) 
SMA/SMK/MA 

 Angka melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke SMP/MTs 

 Angka melanjutkan (AM) 
dari SMP/Mts ke 
SMA/SMK/MA 

 Guru yang memenuhi 
kualifikasi S1 dan D-IV 

1 : 336 

 

 

1 : 337 

 

 

1 : 19 

 

1 : 34 

1 : 34 

 

1 : 34 

1 : 331 

 

 

1 : 356 

 

 

1 : 14 

 

1 : 30 

1 : 34 

 

1 : 30 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya angka 
partisipasi sekolah jenjang 
pendidikan menengah tahun 
2015 menjadi 0,04% 

 Meningkatnya rasio 
ketersediaan sekolah per 
penduduk usia sekolah 
jenjang pendidikan dasar 
tahun 2015 menjadi 30,79% 

 Meningkatnya rasio 
ketersediaan sekolah per 
penduduk usia sekolah 
jenjang pendidikan menengah 
tahun 2015 menjadi 33,55% 

 Meningkatnya rasio 
guru/murid jenjang pendidikan 
dasar tahun 2015 menjadi 5% 

 Meningkatnya rasio 
guru/murid jenjang pendidikan 
menengah tahun 2015 
menjadi 7,14% 

 Meningkatnya rasio 
guru/murid per kelas rata-rata 
jenjang pendidikan dasar 
tahun 2015 menjadi 3,33% 

 Meningkatnya rasio 
guru/murid per kelas rata-rata 
jenjang pendidikan menengah 
tahun 2015 menjadi 3,33% 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya cakupan kompilasi 
kebidanan yang ditangani tahun 
2015 menjadi 80,04% 

 Meningkatnya cakupan 
pertolongan persalinan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan tahun 2015 
menjadi 82,61% 

 Meningkatnya cakupan kelurahan 
universal child immunization tahun 
2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan balita gizi 
buruk mendapat perawatan tahun 
2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan kunjungan 
bayi tahun 2015 menjadi 100% 

 Meningkatnya ketersediaan obat 
generik esensial, obat flu burung, 
obat bencana, obat haji, obat 
program 35se vaksin  

 Meningkatnya jumlah posyandu 
aktif tahun 2015 menjadi         
1.474 unit 

 Meningkatnya rasio posyandu per 
satuan balita tahun 2015 menjadi 
7,73% 

 Meningkatnya rasio puskesmas, 
poliklinik, pustu per satuan 
penduduk tahun 2015 menjadi 
0,4% 

 Meningkatnya rasio rumah sakit 
per satuan penduduk tahun 2015 
menjadi 0,33% 

 Meningkatnya rasio dokter per 
satuan penduduk tahun 2015 

menjadi 1,22% 

 Meningkatnya rasio tenaga medis 
per satuan penduduk  

 Meningkatkan ketersediaan 
dan kualitas pelayanan 
kesehatan masyarakat 

 Meningkatkan akses, 
cakupan, dan kualitas 
layanan jaminan kesehatan 
masyarakat 

 Meningkatkan singkronisasi 
dan integrasi perbaikan 
status kesehatan dan  gizi 
masyarakat 

 Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan  pengendalian 
penyakit menular 

 Meningkatkan program 
kesehatan untuk masyarakat 

 Cakupan komplikasi 
kebidanan yang ditangani 

 Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

 Cakupan kelurahan Universal 
Child Immunization 

 Cakupan balita gizi buruk 
mendapat perawatan 

 Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit TBC/BTA 

 Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita 
penyakit DBD     

 Cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin 

 Cakupan kunjungan bayi 
 Ketersediaan obat generik 

35sencial, obat flu burung, 
obat bencana, obat haji, obat 
program dan vaksin 

 Jumlah Posyandu Aktif 
 Rasio Posyandu per Satuan 

Balita 
 Rasio Puskesmas, Poliklinik, 

Pustu per Satuan Penduduk 
 Rasio Rumah Sakit per 

Satuan Penduduk 
 Rasio Dokter per Satuan 

Penduduk 
 Rasio Tenaga Medis per 

satuan penduduk 
 Angka Kelangsungan Hidup 

Bayi 
 

55,8% 

 

88,15% 

 

100% 

 

100% 

 

91% 

 

63% 

100% 

 

100% 

100% 

 

 

95% 

50% 

100% 

 

1.426 

90/100.000 

0,41 

 

0,1 

80% 

 

82,61% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

50% 

100% 

 

1.474 

93/100.000 

0,40 

 

0,2 

 Kemitraan 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 

 Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

 Pelayanan 
Kesehatan 
Penduduk Miskin 

 Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Penyakit 

 Pengadaan 
,Peningkatan 
Sarana & 
Prasarana Rs/Rs 
Jiwa/ Paru/ Mata 

 Peningkatan 
Keselamatan  Ibu 
Melahirkan dan 
Anak 

 Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

 Program 
Peningkatan 
Sumber Daya 
Manusia 

 Standarisasi 
Pelayanan 
Kesehatan 

 Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

 Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Kesehatan  RSUD 
Dr.Pirngadi 
Medan 

 Dinas 
Kesehatan 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya angka 
kelangsungan hidup bayi tahun 
2015 menjadi 0,2 

 Meningkatnya angka usia harapan 
hidup tahun 2015 menjadi 72,8 
tahun 

 Menurunnya jumlah balita gizi 
buruk tahun 2015 menjadi 200 
anak 

 Meningkatnya cakupan ibu hamil 
yang mendapatkan zat besi          
(Fe tablet)  

 Meningkatnya anak balita 6-59 
bulan yang mendapatkan kapsul 
vitamin A  

 Meningkatnya cakupan keluarga 
yang mengkonsumsi garam 
beryodium yang cukup  

 Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan 
yang mendapat ASI  

 Meningkatnya cakupan penemuan 
dan penanganan penderita 
penyakit TBC/BTA tahun 2015 
menjadi 100% 

 Meningkatnya cakupan penemuan 

dan penanganan penderita 
penyakit DBD tahun 2015 menjadi 
100% 

 Meningkatnya cakupan pelayanan 
kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin tahun 2015 
menjadi 100% 

   Angka Usia Harapan Hidup 
 jumlah balita gizi buruk 
 Cakupan ibu hamil yang 

mendapatkan zat besi (Fe 
tablet) 

 Anak balita 6-59 bulan yang 
mendapatkan kapsul vitamin 
A 

 Cakupan keluarga yang 
mengkonsumsi garam 
beryodium yang cukup 

 Bayi usia 0-6 bulan yang 
mendapat ASI 

71,55 
312 

 
80% 

 
80% 

 
71,7 

 
1.000 

 
25% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

73,7 
200 

 
90% 

 
90% 

 
72,8 

 
200 

 
55% 

 Kesehatan Dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat  

 Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan Lanjut 
Usia 

 Peningkatan 
Penanggulangan 
Narkoba, Pms, 
Termasuk 
Hiv/Aids 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya jumlah 
gelanggang/balai remaja 
(selain milik swasta) per 1000 
penduduk tahun 2015 
menjadi         46 unit 

 Meningkatnya rasio lapangan 
olahraga per 1000 penduduk  

 Meningkatnya jumlah klub 
olahraga per 10.000 
penduduk  

 Meningkatnya jumlah gedung 
olahraga per 10.000 
penduduk  

 Meningkatnya partisipasi dan 
peran serta pemuda dalam 
pembangunan kota  

 Meningkatnya budaya dan 
prestasi olahraga di tingkat 
regional, nasional dan 
internasional. 

 Meningkatnya prestasi 
olahraga di tingkat regional, 
nasional dan internasional. 

 Meningkatnya jumlah PKK 
aktif tahun 2015 menjadi         
173 unit 

 Meningkatnya penduduk yang 
memiliki lahan  

 Meningkatnya luas lahan 
bersertifikat  

 Meningkatnya rata-rata 
jumlah kelompok binaan 
lembaga pemberdayaan 
masyarakat (LPM)  

 Pengarusutamaan partisipasi 
masyarakat 

 Meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat 

 Meningkatkan pembinaan 
kelembagaan pemuda 

 Meningkatkan penguasaan 
teknologi dan kreativitas 
pemuda 

 Meningkatkan pembinaan 
olah raga berprestasi  
 

 Jumlah gelanggang/ balai 
remaja (selain milik swasta) 
per 1000 penduduk 

 Rasio lapangan olahraga 
per 1000 penduduk 

 partisipasi dan peran serta 
pemuda dalam 
pembangunan kota 

 Jumlah prestasi olahraga di 
tingkat regional, nasional 
dan internasional yang 
diraih  

 Jumlah PKK aktif  
 Penduduk yang memiliki 

lahan 
 Luas lahan bersertifikat 
 Kelompok binaan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) 

 Efektivitas, fungsi dan peran 
lembaga swadaya 
masyarakat (LSM)  

 Efektivitas, fungsi dan peran 
organisasi keolahragaan  

 jumlah kegiatan olahraga 
 Modal sosial budaya 
 Efektivitas pelaksanaan 

peran organisasi 
masyarakat sipil, asosiasi 
profesi dan partai politik 

 survei kepuasan masyakat/ 
survei pelayanan umum 

 Fasilitas/prasarana 
partisipasi masyarakat 

0,081 

 

0,003 

 

V 

 

V 

 

 

173 

 

 

151 

 

 

70% 

65% 

 

8 

V 

 

 

X 

 

X 

0,91 

 

0,004 

 

V 

 

V 

 

 

173 

 

 

151 

 

 

75% 

70% 

 

36 

V 

 

 

V 

 

V 

 Pembinaan Dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

 Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba 

 Pengembangan 
Dan Keserasian 
Kebijakan Pemuda 

 Pengembangan 
Kebijakan Dan 
Manajemen 
Olahraga 

 Peningkatan 
Peran Serta 
Kepemudaan 

 Peningkatan 
Sarana Dan 
Prasarana OR 

 Peningkatan 
Upaya 
Penumbuhan 
Kewirausahaan 
Dan Kecakapan 
Hidup Pemuda 

Kepemudaan  Dinas Pemuda 
dan Olah Raga 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya rata-rata 
jumlah kelompok binaan PKK  

 Meningkatnya efektivitas, 
fungsi dan peran lembaga 
swadaya masyarakat (LSM)  

 Meningkatnya efektivitas, 
fungsi dan peran organisasi 
kepemudaan  

 Meningkatnya efektivitas, 
fungsi dan peran organisasi 
keolahragaan  

 Meningkatnya jumlah 
kegiatan kepemudaan tahun 
2015 menjadi 36 kegiatan 

 Meningkatnya jumlah 
kegiatan olahraga  

 Meningkatnya modal sosial 
budaya  

 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan peran organisasi 
masyarakat sipil, asosiasi 
profesi dan partai politik 

 Terlaksananya survei 
kepuasan masyakat/ survey 
pelayanan umum secara 
periodik 

 Meningkatnya 
fasilitas/prasarana partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan kota 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya jumlah benda, 
situs dan kawasan cagar 
budaya yang dilestarikan 
tahun 2015 menjadi 46 unit 

 Meningkatnya jumlah grup 
kesenian per 10.000 
penduduk tahun 2015 
menjadi 153 unit 

 Meningkatnya apresiasi 
masyarakat terhadap 
keragaman seni dan budaya, 
serta kreativitas seni dan 
budaya yang didukung oleh 
suasana yang kondusif dalam 
penyaluran kreativitas 
berkesenian masyarakat.  

 Meningkatnya perlindungan, 
pengembangan dan 
pemanfaatan warisan budaya 

 Meningkatnya koleksi buku 
yang tersedia di perpustakaan 
daerah tahun 2015 menjadi             
56.155 unit 

 Meningkatnya jumlah 
kunjungan wisatawan tahun 
2015 menjadi 176.737 orang. 

 Meningkatnya jumlah gedung 
kesenian per 10.000 
penduduk tahun 2015 
menjadi 15 unit. 

 Meningkatnya 
penyelenggaraan festival seni 
dan budaya tahun 2015 
menjadi 153 kegiatan. 

 Meningkatnya jumlah sarana 
penyelenggaraan seni dan 
budaya 

 Meningkatnya ketahanan 
budaya lokal 

 Meningkatnya apresiasi 
asyarakat terhadap 

 Memelihara dan 
mengembangkan warisan 
budaya lokal 

 Mengembangkan 
kelembagaan terpadu 
pengelolaan cagar budaya 
dan kawasan bersejarah 

 Meningkatkan sarana 
pengembangan, pendalaman 
dan pagelaran seni budaya 

 Meningkatkan minat dan 
budaya gemar baca 
masyarakat 

 Meningkatkan jati diri 
masyarakat berbasis 
keragaman nilai budaya 
 

 Jumlah benda, situs dan 
kawasan cagar budaya 
yang dilestarikan  

 Jumlah grup kesenian  
 jumlah gedung kesenian 
 Jumlah kunjungan 

wisatawan  
 Jumlah festival seni dan 

budaya  
 Jumlah sarana 

penyelenggaraan seni dan 
budaya 

 Jumlah restoran 
 Jumlah hotel 
 Jumlah inovasi yang 

dikembangkan dalam 
rangka peningkatan 
pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat 

 Jumlah koleksi buku yang 
tersedia di perpustakaan 
daerah 

 Jumlah pengunjung 
perpustakaan daerah 

 Jumlah perpustakaan 

40 unit 

 

29 

3 

161.472  

24 

 

20 

 

819 

170 

6 

 

 

38.354 
unit 

 

15.870 

30 

 

46 unit 

 

250 

25 

176.737 

40 

 

30 

 

1.064 

205 

15 

 

 

56.155 unit 

 

 

27.756 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

 Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya 

 Pengembangan 
Destinasi 
Pariwisata 

 Pengembangan 
Kemitraan 

 Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan 
Kekayaan Nilai 
Budaya 

 Pengembangan 
Nilai Budaya 

 Perluasan 
Pemasaran 
Pariwisata 

 Pengembangan 
Budaya Baca Dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Kebudayaan 

 

Perpustakaan 

Dinas 
Kebudayaan 
dan Pariwisata 

 

Kantor 
Perpustakaan 

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011-2015 

 

 

VII - 40 

 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

keragaman, kreatifitas seni 
dan budaya 

 Meningkatnya ketersediaan 
restoran tahun 2015 menjadi 
1.422 unit 

 Meningkatnya ketersediaan 
perhotelan tahun 2015 
menjadi 229 unit 

 Meningkatnya jumlah inovasi 
yang dikembangkan dalam 
rangka peningkatan 
pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat  

 Meningkatnya rasio jumlah 
pengunjung perpustakaan 
daerah tahun 2015 menjadi 
25.510 orang 

 Meningkatnya jumlah 
perpustakaan daerah tahun 
2015 menjadi 2 unit  

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011-2015 

 

 

VII - 41 

 

SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

 Meningkatnya partisipasi 
perempuan di lembaga 
pemerintahan tahun 2015 
menjadi 4,98% 

 Meningkatnya partisipasi 
perempuan di lembaga 
swasta tahun 2015 menjadi 
95,02% 

 Meningkatnya jumlah 
partisipasi angkatan kerja 
perempuan tahun 2015 
menjadi 391.754 orang 

 Meningkatnya prevalensi 
peserta KB aktif tahun 2015 
menjadi 70,19% 

 Meningkatnya jumlah peserta 
KB aktif tahun 2015 menjadi 
412.284 orang 

 Menurunnya rasio kekerasan 
dalam rumah tangga  

 Menurunnya rata-rata jumlah 
anak per keluarga tahun 2015 
menjadi 2 orang 

 Meningkatkan akses dan 
partisipasi perempuan dalam 
pembangunan kota 

 Meningkatkan perlindungan 
perempuan dan anak dari 
kekerasan 

 Meningkatkan persfektif 
gender dalam proses 
pembangunan kota 

 Meningkatkan akses dan 
kualitas pelayanan keluarga 
berencana 

 Meningkatkan jaminan 
ketersediaan kontrasepsi 
terutama bagi keluarga               
kurang mampu 

 Partisipasi perempuan di 
lembaga Pemerintahan 

 Partisipasi perempuan di 
lembaga swasta 

 Angka melek huruf 
perempuan usia 15 tahun 
ke atas 

 Angkatan Kerja 
perempuan 

 Prevalensi peserta KB 
aktif 

 Jumlah peserta KB aktif 
 Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 
 Rasio kekerasan dalam 

rumah tangga 
 Jumlah anak per keluarga 
 Rasio Akseptor KB 
 Peserta KB baru 

 

22,32% 

21,2% 

 

95,19% 

 

191.336 

343.473 

58,37% 

70,19% 

255.996 

354.823 

 

2-3 

2,17 

25% 

24% 

 

95,02% 

 

210.234 

364.306 

70% 

70,19% 

412.284 

391.754 

 

2 

2,12 

 Keluarga Berencana 

 Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
(Krr) 

 Keserasian 
Kebijakan 

Peningkatan Kualias 
Anak Dan 
Perempuan 

 Pelayanan 
Kontrasepsi 

 Pembinaan Peran 
Serta Masyarakat 
Dalam Pelayanan 
Kbkr Yang Mandiri 

 Pengembangan 
Bahan Informasi 
Tentang Pengasuhan 
Dan Pembinaan 
Tumbuh Kembang 
Anak 

 Pengembangan 
Pusat Pelayanan 
Informasi Dan 
Konseling Krr 

 Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender Dan Anak 

 Peningkatan Kualitas 
Hidup Dan 
Perlindungan 
Perempuan 

 Peningkatan 
Peranserta Dan 
Kesetaraan Gender 
Dalam 
Pembangunan 
 

 Pemberday
aan 
perempuan 
dan 
keluarga 
sejahtera 

 Pemerintah
an Umum 

 

Badan 
Pemberdayaan 
Perempuan 
dan Keluarga 
Berencana 

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
PRIORITAS 

URUSAN 
SKPD 

PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

      Penyiapan Tenaga 
Pendamping 
Kelompok Bina 
Keluarga 

 Pemberdayaan Dan 
Perempuan 

 Keluarga Berencana 

 Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
(Krr) 

 Keserasian 
Kebijakan 
Peningkatan Kualias 
Anak Dan 
Perempuan 

 Pelayanan 
Kontrasepsi 

 Pembinaan Peran 
Serta Masyarakat 
Dalam Pelayanan 
Kbkr Yang Mandiri 

 Pengembangan 
Bahan Informasi 
Tentang Pengasuhan 
Dan Pembinaan 
Tumbuh Kembang 
Anak 

 Pengembangan 
Pusat Pelayanan 
Informasi Dan 
Konseling Krr 

 Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender Dan Anak 
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SASARAN 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN UMUM 
INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 

PROGRAM 
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URUSAN 
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PENANGGUN
GJAWAB 

KONDISI 
AWAL 
(2010) 

KONDISI 
AKHIR 
(2015) 

      Peningkatan Kualitas 
Hidup Dan 
Perlindungan 
Perempuan 

 Peningkatan 
Peranserta Dan 
Kesetaraan Gender 
Dalam 
Pembangunan 

 Penyiapan Tenaga 
Pendamping 
Kelompok Bina 
Keluarga 
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7.3 Pengembangan Wilayah 
 Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Tahun 2011-2015 
diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah sebagaimana yang 
telah ditetapkan arahan pengembangannya dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Medan 2010-2030 khususnya pada bagian rencana struktur 
ruang. Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem 
pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain 
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana 
Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem 
perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan 
prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan 
wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem 
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem 
jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan 
lainnya. 
 Rencana struktur ruang wilayah Kota Medan telah tergambarkan 
salah satunya dalam bentuk rencana sistem pusat-pusat pelayanan yang 
merupakan pengembangan sistem penyebaran pusat-pusat pelayanan 
kota yang disusun secara hirarkis dan terstruktur sesuai dengan arahan 
dan rencana fungsi masing-masing pusat. Pusat pelayanan kota adalah 
pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani 
seluruh wilayah kota dan/atau regional, yang meliputi: 
a. Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau 

regional; 
b. Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota; 
 
 Dengan mempertimbangkan kriteria lokasi dalam penentuan pusat 
dan sub pusat pelayanan maka lokasi pusat pelayanan dan sub pusat 
pelayanan Kota Medan diarahkan sebagai berikut: 
 
7.3.1 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota 

Medan  

Pusat Pelayanan Kota di Pusat Kota Medan yang  berfungsi sebagai 
pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa dan kegiatan 
pemerintahan provinsi dan kota, dan pusat pelayanan ekonomi, meliputi 7 
(tujuh) kecamatan di Pusat Kota Medan antara lain: 

 Kecamatan Medan Polonia; 
 Kecamatan Medan Maimun; 
 Kecamatan Medan Baru (Kelurahan Darat dan Petisah Hulu); 
 Kecamatan Medan Petisah (Kelurahan Petisah Tengah dan Sekip); 
 Kecamatan Medan Barat (Kelurahan Kesawan dan Silalas); 
 Kecamatan Medan Timur (Kelurahan Persiapan Perintis dan Gang 

Buntu); dan 
 Kecamatan Medan Kota (Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan 

Kelurahan Mesjid). 
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Dalam rangka mendukung pengembangan pusat pelayanan kota di pusat 
kota maka dibutuhkan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkar luar 
dan tengah, pengembangan terminal terpadu, pembangunan city check in, 
penataan batas kawasan lindung dan pengadaan lahan untuk kawasan 
lindung, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi, pengembangan 
jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas pelayanan dan 
pengembangan jaringan listrik, peningkatan pelayanan jaringan air bersih, 
program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, pemanfaatan 
teknologi tepat guna dalam penanganan masalah persampahan, 
peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh melalui konsolidasi 
lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan, pembangunan dan 
pengembangan perumahan secara vertikal, pembatasan kawasan 
perbelanjaan di wilayah pusat kota, pembatasan pertumbuhan 
perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder, 
penataan dan penertiban sekor informal dan pengendalian kawasan yang 
sudah berkembang ke arah mixed use.  
 
7.3.2 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di Bagian 

Utara Medan 

Pusat Pelayanan Kota di Bagian Utara, terletak di antara Kecamatan 
Medan Labuhan dan Medan Marelan, tepatnya disekitar Mesjid Raya 
Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan yang berfungsi sebagai pusat 
kegiatan perdagangan dan jasa regional, pusat pelayanan transportasi; 
pusat kegiatan sosial – budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat 
pertahanan keamanan. 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan pusat pelayanan kota di 
Bagian Utara maka dibutuhkan peningkatan dan pemeliharaan jalan 
lingkar luar dan jalan lingkar tengah, pembangunan jalan susur pantai 
trans Sumatera, pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan jalan 
lingkar Marelan Sisi Barat, pembangunan jalan tol titik 0,0 menuju 
pelabuhan peti kemas, pembangunan terminal tipe A Belawan, 
peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan 
jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan 
jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air 
bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, program 
pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada 
saat pasang surut air laut, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, 
pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, 
pengembangan Medan Islamic Center,  penetapan dan pengadaan lahan 
kawasan lindung,  rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, 
pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba, pengadaan 
lahan untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
pengembangan fasilitas perdagangan, pembangunan pusat-pusat 
perdagangan skala regional, pembangunan kawasan industri, peningkatan 
fasilitas pendidikan, pembuatan buffer zone antara kawasan khusus 
dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah 
berkembang ke arah mixed use.  
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7.3.3 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Belawan 

Subpusat pelayanan kota Medan Belawan yang berfungsi sebagai pusat 
pelayanan transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat dan impor – 
ekspor, pusat pelayanan pertahanan keamanan, pusat kegiatan industri 
dan pusat kegiatan perikanan, ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, 
tepatnya di stasiun kereta api Pelabuhan Belawan Lama. 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Belawan maka dibutuhkan pembangunan jalan susur pantai trans 
Sumatera, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan dan 
pemeliharaan jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah, pengembangan 
terminal tipe A, reklamasi dan pengembangan pelabuhan hubungan 
internasional Belawan, program normalisasi saluran drainase dan aliran 
sungai,  pembangunan dan pemindahan terminal penumpang orang di 
Pelabuhan Belawan, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan 
pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan 
pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan 
jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran 
sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi 
tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan 
pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan 
lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan khusus dengan kawasan 
perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah 
mixed use. 
 
 
7.3.4 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Labuhan  

Subpusat pelayanan kota Medan Labuhan yang berfungsi sebagai pusat 
kegiatan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan transportasi, dan pusat 
pelayanan kesehatan, ditetapkan di Kecamatan Medan Labuhan, tepatnya 
di persimpangan jalan Marelan Raya dan Jalan Yos Sudarso, diantara 
Kelurahan Pekan Labuhan dengan Kelurahan Martubung. 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Labuhan maka dibutuhkan pembangunan jalan susur pantai trans 
Sumatera, pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan dan 
pemeliharaan jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah, program 
normalisasi saluran drainase dan aliran sungai,  program pembangunan 
sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut 
air laut, pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba, 
pengembangan instalasi pengolahan limbah industri, peningkatan fasilitas 
pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan 
telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan 
kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan 
kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran 
drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, 
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pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, 
penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan 
konservasi kawasan lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan 
khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah 
berkembang ke arah mixed use. 
 
7.3.5 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Marelan  

Subpusat pelayanan kota Medan Marelan yang  berfungsi sebagai pusat 
kegiatan perdagangan dan jasa kebutuhan pokok (pasar induk) dan pusat 
kegiatan rekreasi serta wisata, ditetapkan di Kecamatan Medan Marelan, 
tepatnya dipersimpangan Jalan Marelan Raya dan Jalan Rahmad Budin 
(Kelurahan Terjun); 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Marelan maka dibutuhkan pengembangan kawasan wisata yang 
dapat dikembangkan juga sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau 
yang meliputi theme park, water front city dan Danau Siombak, 
pembebasan lahan untuk perluasan TPA Terjun, pembangunan jalan 
susur pantai trans Sumatera, pengembangan kawasan minapolitan, 
peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah, 
program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai,  program 
pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada 
saat pasang surut air laut, pengembangan perumahan melalui konsep 
kasiba dan lisiba, pengembangan instalasi pengolahan limbah industri, 
peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas 
pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, 
peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, 
peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi 
saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air 
limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah 
organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi 
dan konservasi kawasan lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan 
khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah 
berkembang ke arah mixed use. 
 
 
7.3.6 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Perjuangan  

Subpusat pelayanan kota Medan Perjuangan yang berfungsi sebagai 
pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga, 
ditetapkan di Kecamatan Medan Tembung tepatnya di sekitar aksara, 
meliputi Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung; 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Perjuangan maka dibutuhkan pembangunan dan peningkatan 
kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, pengembangan dan 
peningkatan kualitas fasilitas perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas 
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pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, 
peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, 
peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi 
saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air 
limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah 
organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi 
dan konservasi kawasan lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan 
khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah 
berkembang ke arah mixed use. 
 
7.3.7 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Area  

Subpusat pelayanan kota Medan Area yang berfungsi sebagai pusat 
pelayanan ekonomi dan pusat pelayanan transportasi, ditetapkan di 
Kecamatan Medan Amplas tepatnya di sekitar persimpangan terminal 
Amplas, Kelurahan Timbang Deli, meliputi Kecamatan Medan Area, 
Medan Kota (kecuali Kelurahan Pusat Pasar, Pasar Baru dan Kelurahan 
Mesjid); 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Area maka dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kualitas 
fasilitas perdagangan dan jasa, peningkatan kualitas pelayanan 
telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan 
kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan 
kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi saluran 
drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, 
pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, 
penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan 
konservasi kawasan lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan 
khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah 
berkembang ke arah mixed use. 
 
7.3.8 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Helvetia  

Subpusat pelayanan kota Medan Helvetia yang berfungsi sebagai pusat 
pelayanan ekonomi, pusat pelayanan transportasi wilayah bagian Barat, 
dan pusat kegiatan sosial-budaya, ditetapkan di Kecamatan Medan 
Helvetia tepatnya di Jalan Asrama, antara rel Kereta Api dan Jalan 
Gaperta, meliputi Kecamatan Medan Petisah (kecuali Kelurahan Petisah 
Tengah dan Sekip) serta pusat pelayanan pertahanan keamanan; 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Helvetia maka dibutuhkan pengembangan dan peningkatan 
kualitas fasilitas perdagangan dan jasa, pengembangan stasiun kereta 
api, pembangunan rel kereta api tidak sebidang, peningkatan kualitas 
pelayanan telekomunikasi dan pengembangan jaringan telekomunikasi, 
peningkatan kualitas dan pengembangan jaringan pelayanan listrik, 
peningkatan kualitas pelayanan jaringan air bersih, program normalisasi 
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saluran drainase dan aliran sungai, peningkatan kualitas pelayanan air 
limbah, pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah 
organik, penetapan dan pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi 
dan konservasi kawasan lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan 
khusus dengan kawasan perumahan, pengendalian kawasan yang sudah 
berkembang ke arah mixed use. 
 
7.3.9 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Selayang  

Subpusat pelayanan kota Medan Selayang yang berfungsi sebagai pusat 
kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan, ditetapkan di 
Kecamatan Medan Selayang tepatnya di sekitar simpang Pemda, meliputi 
Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Baru (kecuali 
Kelurahan Darat dan Petisah Hulu), Kecamatan Medan Selayang dan 
Kecamatan Medan Johor;  
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Selayang maka dibutuhkan penataan dan penertiban sektor 
informal, peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan 
pengembangan jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan 
pengembangan jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan 
jaringan air bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran 
sungai, peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi 
tepat guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan 
pengadaan lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan 
lindung, pembuatan buffer zone antara kawasan khusus dengan kawasan 
perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah 
mixed use. 
 
7.3.10 Program Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota Medan 

Timur 

Subpusat pelayanan kota Medan Timur yang berfungsi sebagai pusat 
kegiatan perdagangan/bisnis, pusat pelayanan transportasi (TOD), dan 
pusat kegiatan sosial-budaya, ditetapkan di Kecamatan Medan Timur 
tepatnya disekitar jembatan layang Pulo Brayan, meliputi Kecamatan 
Medan Deli, Kecamatan Medan Timur (kecuali Kelurahan Persiapan 
Perintis dan Gang Buntu), Kecamatan Medan Barat (kecuali Kelurahan 
Kesawan dan Silalas) serta pusat pelayanan pertahanan keamanan. 
 
Dalam rangka mendukung pengembangan sub pusat pelayanan kota 
Medan Timur maka dibutuhkan penataan dan penertiban sektor informal, 
pembangunan rel kereta api tidak sebidang, pembangunan rel kereta api, 
peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi dan pengembangan 
jaringan telekomunikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan 
jaringan pelayanan listrik, peningkatan kualitas pelayanan jaringan air 
bersih, program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai, 
peningkatan kualitas pelayanan air limbah, pemanfaatan teknologi tepat 
guna dalam pengelolaan sampah organik, penetapan dan pengadaan 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011-2015 

 

 

VII - 50 

 

lahan kawasan lindung, rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung, 
pembuatan buffer zone antara kawasan khusus dengan kawasan 
perumahan, pengendalian kawasan yang sudah berkembang ke arah 
mixed use. 
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BAB 8 
INDIKASI PROGRAM DAN  

KEBUTUHAN PENDANAAN  

 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan kota Tahun 2011-2015, kebutuhan pendanaan diperkirakan 

mencapai Rp. 7,84 Triliun. Rekapitulasi kebutuhan pendanaan untuk 

melaksanakan program-program pembangunan kota selama 5 tahun ke 

depan disajikan sebagai berikut. 

 

8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 
UNTUK MEWUJUDKAN MISI KESATU 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kesatu: Membangun kualitas 

kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan 

akuntabel,ditetapkan indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan 

untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

8.1.1 Peningkatan Hubungan antar Tingkatan Pemerintahan dan 

antar Lembaga Pemerintahan  
 

a. Kondisi Umum 

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 38 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sertã 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah 
provinsi. Dalam PP ini ditegaskan bahwa gubernur selain sebagai kepala 
daerah provinsi juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah 
provinsi dan dalam hal ini bertanggungjawab kepada presiden. Secara 
umum ada 4 (empat) ruang lingkup pokok penyelenggaraan hubungan 
antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga daerah yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah  Kota Medan Tahun 2011-2015 yaitu : 

1) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  
antar pemerintah daerah, dan  kepada pemerintah propinsi serta 
pemerintah. 

Pada tahun 2009, Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan Kota 
Medan dengan Gubernur Sumatera Utara selaku Wakil Pemerintah  
dilaksanakan sebanyak 155 kali, dan dengan Pemerintah Pusat 
sebanyak 246 kali, dan. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 
konsultasi hanya dilaksanakan sebanyak 184 kali, ini berarti   terjadi 
penurunan. Adapun penyebab penurunan ini antara lain dipengaruhi 
oleh implementasi otonomi daerah yang sudah semakin nyata, 
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peraturan tentang otonomi daerah sudah dijalankan secara 
komprehensif, disamping Pemerintah Kota Medan dianggap sudah 
semakin mandiri dan konsisten dalam mengelola urusan-urusan 
otonom yang diselenggarakan.   

2) Meningkatkan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan 
daerah. 

Pada tahun 2009 jumlah persentase urusan wajib yang 
diselenggarakan Pemerintah Kota Medan sebesar 88,46%., Hal ini 
diperoleh dari  pembagian jumlah urusan wajib yang dilaksanakan 
daerah dengan jumlah urusan wajib di PP No.38 Tahun 2007 yang 
nilainyA relatif sama dengan perolehan pada tahun 2008. Namun di 
masa yang akan datang seiring dengan peningkatan kemandirian 
daerah diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai 100%.  

3) Meningkatkan kemitraan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif. 

Adapun patokan yang digunakan dalam mengamati efektivitas 
hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD mencakup 2 (dua) 
hal, yaitu :  

 Produk peraturan perundangan dengan indikator kinerja kuncinya   
adalah perda yang ditetapkan, dan 

 Ranperda yang diajukan tahun berjalan dengan indikator kinerja 
kunci yaitu ranperda yang disetujui DPRD tahun 2009. 

Selama tahun 2009, rancangan peraturan daerah (Ranperda)  yang 
diajukan Pemerintah Kota Medan kepada DPRD Kota  Medan yang 
telah disetujui dan ditetapkan oleh DPRD Kota Medan ada sebanyak 
13 (tiga belas) jenis dari 15 (lima belas) yang diusulkan. 

 

4) Meningkatkan kerja sama antar daerah. 

Sampai tahun 2009, Pemerintah Kota Medan telah melakukan kerja 
sama dalam bentuk  MoU sebanyak 6 (enam)  MoU yaitu : 

 Kota Gwangju, Korea Selatan; Memorandum Saling Pengertian 
Antara Pemerintah Kotamadya Tingkat II Medan, Provinsi Daerah 
Tingkat I Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota 
Metropolitan Gwangju Republik Korea Selatan Mengenai 
Kerjasama Kota Bersaudara, pada tanggal 24 September 1997. 

 Kota Ichikawa, Jepang; Pernyataan Bersama Kota Bersaudara 
Antara Kotamadya Tingkat II Medan Provinsi Daerah Tingkat I 
Sumatera Utara Republik Indonesia dan Kota Ichikawa, Chiba 
Prefecture, Jepang pada tanggal 4 Nopember 1998. 

 Kota Chengdu, RRC; Nota Saling Pengertian Antara Pemerintah 
Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan 
Pemerintah Kota Chengdu Propinsi Sichuan Republik Rakyat Cina 
mengenai Kerjasama Kota Bersaudara pada tahun 2002. 
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 Kota Pulau Penang, Malaysia; Memorandum Saling Pengertian 
Kerjasama Kota Bersaudara (sister city) antara Kota Medan 
(Indonesia) dengan Kota Pulau Penang (Malaysia) tahun 1984. 

 MoU dengan Kota Ipoh Malaysia (Friendship City), 

 MoU dengan kota di dalam negeri yaitu Kota Semarang berupa 
Kerja sama Pembangunan Daerah, melalui Kesepakatan Bersama 
Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota 
Medan Nomor 415.51016 dan Nomor 193.13536 tanggal                     
10 Agustus 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.  

Di masa yang akan datang, Pemerintah Kota Medan merencanakan 
akan membangun kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan 
Pemerintah Kota Bandung. Kerja sama antar daerah ini merupakan 
wahana untuk “sharing”  yaitu saling tukar menukar informasi dalam 
berbagai bidang pembangunan, serta menciptakan citra yang positif 
bagi Kota Medan yang aman, terbuka dan bersahabat.  

 

b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum dan agenda prioritas peningkatan 
hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan 
ditemukan sejumlah hambatan dan kendala dalam melakukan tugasnya 
secara profesional, Adapun permasalahan tersebut antara lain :  

1) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  dan 
antar pemerintah daerah, selanjutnya  kepada pemerintah propinsi 
dan pemerintah. 

2) Konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait terutama berkaitan 
dengan perumusan, teknis pelaksanaan dan penerapan peraturan 
perundang-undangan belum berjalan efektif dan efisien. 

3) Meningkatkan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan 
daerah. 

Belum konsistennya pengelolaan urusan-urusan otonom yang 

diselenggarakan. 

4) Meningkatkan kemitraan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif 

Ranperda yang diajukan belum sepenuhnya mendapat persetujuan 

oleh legislatif. 

5) Meningkatkan kerja sama antar daerah 

Kurangnya implementasi pelaksanaan program dari kerjasama antar 

daerah yang telah disepakati. 
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c. Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan agenda prioritas peningkatan hubungan 
antar tingkatan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan ke depan 
dan untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kota Medan yang dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang ada, 
ditetapkan sejumlah sasaran yang akan dilaksanakan yaitu: 

1) Meningkatkan efektivitas kerjasama antar daerah terutama di bidang 
pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan 
bidang ekonomi. 

2) Meningkatkan efektivitas implementasi pelaksanaan keputusan DPRD 
yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan  

3) Meningkatkan efektivitas tindak lanjut konsultasi antara pemerintah 
kota dengan pemerintah propinsi dan pemerintah 

4) Meningkatkan implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal 
(SPM)  

5) Menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada pemerintah tingkat atasan secara tepat waktu. 

6) Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada DPRD secara tepat waktu. 

7) Meningkatkan konsultasi publik antar Pemerintah Kota Medan dengan 
DPRD  

 

d. Arah Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran agenda prioritas tersebut, 
ditetapkan beberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan          
sebagai berikut: 

1) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  
antar pemerintah daerah, dan  kepada pemerintah propinsi serta 
pemerintah 

2) Meningkatkan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan 
daerah 

3) Meningkatkan kemitraan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif 

4) Meningkatkan kerja sama antar daerah 
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e. Program 

Secara operasional implementasi pelaksanaan kegiatan untuk 
mewujudkan agenda prioritas peningkatan hubungan antar tingkatan 
pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan  tahun 2011-2015 
dijabarkan ke dalam berbagai program pokok, antara lain: 

1) Penataan Daerah Otonomi Baru 

2) Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penataan daerah 
otonomi baru  

3) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

4) Program ini dimaksudkan untuk  meningkatkan kapasitas lembaga 
perwakilan rakyat daerah 

5) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

6) Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antar 
Pemerintah Daerah di segala bidang dengan prinsip saling 
menguntungkan 

7) Kerjasama Informasi dengan Mass Media 

8) Program ini dimaksudkan agar program pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan dapat diketahui oleh 
masyarakat melalui media masa yang ada. 

9) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 

10) Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan komunikasi kepala 
daerah kepada publik 

11) Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala 
Daerah 

12) Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
kepala daerah dalam bidang administrasi, terutama dalam penyediaan 
bahan-bahan kegiatan. 

 

f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 
Untuk mencapai  prioritas peningkatan hubungan antar tingkatan 

pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan, dapat dicapai dengan 
dukungan beberapa SKPD, yaitu  : 
 
1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
2) Bagian Hubungan Kerjasama Setda Kota Medan 
3) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan 
4) Sekretariat DPRD Kota Medan 

 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut:
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 19   Kesatuan Bangsa 
dan Politik Dalam 
Negeri 

                                

1 19 01 Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

Meningkatnya 
Pendidikan 
Politik 
Masyarakat 

orang 8.671 9.561 50 10.241 100 10.941 100 11.661 100 14.651 100 14.651 450 Kesbangpol 
Linmas 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Meningkatnya 
kerja sama antar 
pemerintah 
daerah. 

% 100 100 645 100 1.104 100 755,9 100 1.002,44 100 863,68 100 4.370,47 Bag. Hub. 
Kerjasama Setda 

& Balitbang 

1 20 02 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Peningkatan 
Kapasitas Kerja 
Dewan 

% 100 100 990,3 100 1.089 100 1.198,2 100 1.318,02 100 1.449,83 100 6.045,58 Sekretariat DPRD 
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8.1.2 Peningkatan Fungsi Pembuatan dan Pelaksanaan Peraturan 

Perundang-undangan. 

  

a. Kondisi Umum 

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, 
pemerintah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu substansi pembinaan 
dan pengawasan harmonisasi dan sinkronisasi, adalah mengenai tugas 
gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang memiliki kewenangan 
untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kab/kota, 
melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah 
provinsi dan kab/kota serta pembinaan dan pengawasan tugas pembantu 
di daerah provinsi dan kab/kota. Peranan gubernur ini diperkuat dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang mengatur 
tugas Gubernur untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah 
dan tata ruang wilayah kab/kota. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya 
dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, 
pembahasan, pengesahan, pengundangan dan diakhiri dengan 
penyebarluasannya. Selanjutnya, untuk meminimalisir agar produk hukum 
yang dihasilkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, pemerintah telah memfasilitasi kab/kota dalam penyusunan 
produk hukumnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 188.34/1586/SJ tanggal 18 Pebruari 2008, yaitu : 

1) Sebelum rancangan perda disampaikan oleh pemerintah daerah 

kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut, rancangan perda kab/kota 

tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan oleh bagian hukum kab/kota 

kepada Biro Hukum Provinsi. 

2) Rancangan perda yang merupakan hasil inisiatif DPRD, sebelum 

dibahas lebih lanjut dengan pemerintah daerah, rancangan perda 

kab/kota terlebih dahulu dikonsultasikan oleh bagian hukum kab/kota 

kepada Biro Hukum Provinsi. 

Secara umum ada 6 (enam) ruang lingkup pokok penyelenggaraan 
pembangunan bidang hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah  
Kota Medan Tahun 2011-2015 yaitu : 
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1) Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Standar Pelayanan Umum 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
Sampai dengan tahun 2009, Peraturan daerah tentang Standar 
Pelayanan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan sebanyak               
10  Peraturan Daerah. Selanjutnya pada tahun 2010 direncanakan 
peningkatan penyusunan/pembentukan Peraturan Daerah tentang 
Standar Pelayanan Umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan tuntutan perkembangan dan 
pembangunan kota.  

 
2) Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Konsultasi Publik 

Sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Kota Medan belum 
menyusun/membuat Perda tentang Konsultasi Publik.. Direncanakan 
tahun 2011 Pemerintah             Kota Medan akan membuat dan 
mengajukannya, sebagai program penting untuk melengkapi kerangka 
regulasi yang diperlukan pada masa datang. 

 
3) Tersedianya Peraturan Daerah, Peraturan Pelaksanaan Lainnya yang 

Memenuhi Azas Hukum  
Jumlah produk hukum daerah (Perda, Perwal, Kepwal) yang telah 
dihasilkan sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 
mencapai 602 buah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:  
Peraturan Daerah sebanyak 35 buah, Peraturan Walikota sebanyak 
41 buah, Keputusan Walikota sebanyak 522 buah dan Instruksi 
Walikota sebanyak 4 buah.  

 
4) Tersedianya Peraturan Daerah yang Dibutuhkan Sebagai Dasar 

Kerangka Regulasi 
Dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang diterbitkan 
oleh pemerintah kota dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, sesuai perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2004 telah dilaksanakan 
evaluasi terhadap ranperda APBD, pajak daerah, retribusi daerah 
serta tata ruang kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 15 buah. 
Pada tahun 2011, Pemerintah Kota akan merevisi peraturan-peraturan 
daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.  

 
5) Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Fungsi Perundang-

undangan (Hak Inisiatif Eksekutif, Legislatif) 
Jumlah peraturan daerah inisiatif DPRD dalam tahun 2009 yang 
tersusun sebanyak 1 buah yakni Perda tentang  KIBBLA (Kesehatan 
Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita). Kegiatan yang akan 
dilaksanakan adalah publikasi produk hukum daerah. 

 
6) Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-

undangan antara Kota-Provinsi-Pusat. 
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Kondisi tidak harmonis dalam bidang peraturan perundang-undangan 
sangat besar potensinya. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya 
peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya disusun 
berdasarkan mekanisme yang ditetapkan. Adapun disharmoni di 
bidang ini terjadi disebabkan beberapa hal seperti : 

 Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai 
undang-undang atau perundang-undangan 

 Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan-peraturan daerah 
dan perundang-undangan nasional 

 Adanya perbedaan pengaturan undang-undang dengan peraturan 
pelaksanaannya 

 Adanya perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah 

 Adanya rumusan ketentuan yang kurang tegas dan mengundang 
perbedaan tafsiran 
 

7) Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah 
karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. 
Proses pengharmonisan yang dilakukan terhadap rancangan 
peraturan perundang-undangan bukan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang sudah jadi, melainkan terhadap 
pengujiannya yang dilakukan oleh lembaga yudisial (judicial review). 
Hasil pengujian dapat berupa suatu pasal atau ayat yang dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau secara keseluruhan 
peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Selain pengujian oleh lembaga yudisial 
juga dapat dilakukan pengkajian (non judicial review). Hasil 
pengkajian tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemrakarsa 
untuk menentukan sikap atas peraturan perundang-undangan yang 
dikaji tersebut. 

Perda dianggap memenuhi dari segi keharmonisan manakala 
konsisten dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal 
maupun secara horizontal. Perpres mengenai penyusunan peraturan 
daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
yang seharusnya memuat pengaturan mengenai harmonisasi perda 
sampai saat ini belum disahkan. Keterbatasan sumber daya manusia 
aparatur yang menyusun perda baik dari sisi pemerintah daerah maupun 
DPRD menambah kesulitan pelaksanaan harmonisasi yang diperlukan. 
Saat ini, aturan harmonisasi di tingkat daerah banyak berasal dari 
permendagri nomor 16 tahun 2006 tentang penyusunan produk hukum 
daerah. Untuk itu, pembentukan tim antar satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) ditujukan untuk kepentingan harmonisasi yang diperlukan. 

 
b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum agenda prioritas peningkatan fungsi 
pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dirumuskan 
beberapa permasalahan pokok, yakni : 
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1) Belum ada grand design tentang pembuatan program legislasi daerah. 
2) Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparatur baik secara 

kualitas maupun kuantitas. 
3) Peraturan perundang-undangan tidak konsisten, sehingga terjadi 

pertentangan antara peraturan yang satu dengan lainnya. 
4) Masih lemahnya budaya hukum masyarakat. 

 
 

c. Sasaran 

Sasaran pokok yang ingin dicapai oleh agenda prioritas 
peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan adalah meningkatnya jumlah peraturan daerah yang sesuai 
dengan peraturan  perundang-undangan. Secara spesifik sasaran untuk 
menunjang pembangunan Kota Medan lima tahun ke depan yang 
dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang ada, adalah: 

 
1) Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan umum 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
2) Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi publik  
3) Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksanaan 

lainnya yang memenuhi azas hukum 
4) Tersedianya peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai dasar 

kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
5) Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan 

(hak inisiatif eksekutif – legislatif) 
6) Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan DPRD 
7) Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-

undangan antara kota-propinsi-pusat. 
 

d. Arah kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan agenda 
prioritas peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan yang semakin kompleks, maka arah kebijakan 
utama dalam tahun 2011-2015 diarahkan kepada : 

 
1) Meningkatkan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka 

regulasi daerah 
2) Meningkatkan pembinaan hukum daerah  
3) Meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

 

e. Program 

Untuk mewujudkan agenda prioritas peningkatan fungsi pembuatan 
dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tahun 2011-2015, 
dirumuskan program operasional sebagai berikut  : 
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1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 
Program ini dimaksudkan untuk menata peraturan perundang-
undangan sehingga keselarasan peraturan perundang-undangan 
dapat terwujud. 

 
2) Program Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Daerah 

terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi 
dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah 
Program ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mensingkronkan 
peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan 
perundang-undangan yang baru, yang lebih tinggi dan menselaraskan 
antar peraturan perundang-undangan. 

 
3) Program Perlindungan Hukum dan penegakan HAM 

Program ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum dan 
penegakan HAM kepada aparatur Pemerintah Kota Medan. 

 
f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 

Untuk mencapai  prioritas peningkatan fungsi pembuatan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan., dapat dicapai dengan 
dukungan beberapa SKPD, yaitu  : 

 
1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan 
3) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan 
4) Sekretariat DPRD Kota Medan 
5) Dinas Kesehatan Kota Medan 
6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 
7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
8) Bagian Hukum Setda Kota Medan 
9) Bagian Humas Setda Kota Medan 
10) Bagian Keuangan Setda Kota Medan 
11) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Medan 
12) Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan 
13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 12 

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 2   Kesehatan                                 

1 2 01 Program 
Peningkatan 
Penanggulangan 
Narkoba, PMS, 
Termasuk 
HIV/AIDS 

Meningkatnya 
Penanggulangan 
Narkoba, PMS, 
Termasuk 
HIV/AIDS 

% 100 100 145,9 100 160,5 100 176,5 100 194,2 100 213,6 100 890,6 Bag. Kesra 
Setda 

1 2 02 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

% 100 100 375 100 562,5 100 316,3 100 347,9 100 183 100 1.784,6 Dinkes 

1 11   Pemberdayaan 
Perempuan 

                                

1 11 01 Program 
Peningkatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan 
Perempuan 

Meningkatnya 
Kualitas Hidup 
dan Perlindungan 
Perempuan 

orang 250 0 170 401 150 551 1.980 701 2.178 801 2.395,8 801 6.873,8 Badan PP dan 
KB 

1 17   Kebudayaan                                 

1 17 01 Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya 

Meningkatnya 
benda, situs dan 
kawasan cagar 
budaya yang 
dilestarikan  

unit 40 41 0 42 50 43 0 44 50 46 0 46 100 Disbudpar 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 19   Kesatuan Bangsa 
dan Politik Dalam 
Negeri 

                                

1 19 01 Program 
Pendidikan Politik 
Masyarakat 

Meningkatnya 
Pendidikan Politik 
Masyarakat 

orang 8.671 9.561 100 10.241 100 10.941 100 11.661 100 14.651 100 14.651 500 Kesbangpol 
Linmas 

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Meningkatnya 
Implementasi 
Pelaksanaan 
Penataan 
Peraturan PerUU-
an 

% 100 100 1.510 100 965 100 1.190 100 1.120 100 1.475 100 6.260 Bag. Hukum 
Setda 

1 20 02 Program 
Perlindungan 
Hukum dan 
Penegakan Ham 

Meningkatnya 
kesadaran hukum 
bagi aparatur 

% 100 100 1.000 100 850 100 795 100 900 100 870 100 4.415 Bag. Hukum 
Setda 

1 20 03 Program Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Meningkatnya 
Peraturan 
perundang-
undangan yang 
sesuai dengan 
teori dan 
peraturan. 

% 100 100 100 100 0,0 100 200 100 0 100 150 100 450 Balitbang 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20 04 Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Massa 

Tercapainya 
optimalisasi 
pengembangan 
komunikasi dan 
media massa 

% 90 91,16 50 92,32 55 93,65 60,5 94,73 66,6 95,81 73,2 95,81 120,8 Bag. Humas 
Setda 

1 20 05 Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Peningkatan 
Kapasitas Kerja 
Dewan 

% 100 100 3.827,7 100 4.210,4 100 4.631,5 100 5.094,6 100 5.604,1 100 23.368,3 Sekretariat 
DPRD 

1 20 06 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Belanja dan 
pengeluaran 
pembiayaan yang 
wajib dan 
mengikat serta 
prioritas utama 

Juta 
Rupiah 

1.223.812 1.319.067 987,5 1.478.667 1.086,3 1.659.995 1.194,9 1.866.367 1.314,4 2.101.659 1.445,8 2.101.659 6.028,8 Bag. Keuangan 
Setda 

1 20 07 Program Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Tersedianya Draft 
Peraturan 
Walikota 

% 100 100 150 100 165 100 181,5 100 199,7 100 219,6 100 1.207,9 Bag. Adpemum 
Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

2     URUSAN 
PILIHAN 

                                

2 5   Kelautan dan 
Perikanan 

                                

2 5 01 Program Promosi 
dan Investasi 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 2,91 2,93 200 2,95 0 2,97 0 2,99 0 3,01 0 3,01 200 Distanla 

2 7   Perindustrian                                 

2 7 01 Program Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat akan 
peraturan / UU 

% 100 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 500 750 Disperindag 
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8.1.3 Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas publik  

a. Kondisi Umum 

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya 
penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 
daerah. Merujuk pada tujuannya, kebijakan otonomi pada dasarnya 
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri 
dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan itu 
ada pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan oleh 
pemerintah menjadi pembangunan oleh masyarakat.  

Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban pejabat publik 
dalam melaksanakan mandatnya. Akuntabilitas mengarahkan pada 
perilaku dan sikap responsif aparatur pemerintah terhadap aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat 
kewenangan padanya. Untuk memastikan akuntabilitas diperlukan 
penetapan kriteria untuk mengukur kinerja pejabat publik, serta 
mekanisme pengawasan agar dapat memastikan kinerja pejabat publik 
sesuai dengan standar atau peraturan yang ada. Pengukuran 
akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara evaluasi kinerja dan 
penggunaan keuangan negara. Evaluasi dilakukan guna mengetahui 
efektivitas proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan efisiensi 
dalam penggunaan sumberdaya. Secara umum, ada 4 (empat) ruang 
lingkup pokok penyelenggaraan peningkatan keterbukaan dan 
akuntabilitas publik yaitu : (1) Keterbukaan Informasi dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) Praktik -  praktik 
Pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; (3) Kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata 
kepemerintahan yang baik; (4) Penerapan e-procurement. 

 

(1) Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah 

Salah satu prasyarat untuk menuju kepemerintahan yang baik           
(good governance) adalah dengan meningkatkan keterbukaan 
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan 
informasi akan mendorong partisipasi publik --yang merupakan unsur 
penting dari good governance. Partisipasi publik sangat penting dalam 
mendorong kelancaran proses pembangunan 

Partisipasi menekankan bahwa masyarakat tidak sekedar sebagai 
penerima manfaat pembangunan. Namun, mereka juga merupakan 
agen pembangunan. Mereka dapat mengaktualisasikan tindakan 
lewat kelompok atau asosiasi, organisasi nonpemerintah dan sebagai 
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individu. Partisipasi menjadi elemen pembangunan yang penting guna 
memastikan keberlanjutan kebijakan atau program pembangunan, 
serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pemangku 
kepentingan. 

Dengan disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) menjadi angin segar yang diharapkan dapat 
merubah birokrasi yang awalnya tertutup, menjadi terbuka. UU KIP 
dapat menjadi instrumen bagi publik dalam mengawal kinerja birokrasi 
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam 
pembangunan. 

UU itu mengukuhkan hak publik untuk mengetahui secara jelas 
tentang segala aktivitas yang ada di dalam birokrasi. Hak 
mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin 
dalam konstitusi, yaitu Pasal 28F UUD 1945. UU KIP membawa 
banyak manfaat bagi warga negara, antara lain, dapat mengetahui 
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 
proses pengambilan kebijakan publik. UU itu juga mengarahkan 
proses tata kelola birokrasi agar lebih baik. Substansi yang 
terkandung dalam UU KIP pada dasarnya sejalan dengan prinsip 
good governance.  

Dalam pengawasan publik, institusi publik akan lebih berhati-hati 
dalam menyusun rencana penggunaan anggaran. Prinsip efisiensi 
dan efektifitas anggaran menjadi syarat wajib yang harus penuhi 
dalam penyusunan rencana anggaran. UU KIP menjadi momentum 
bagi pers untuk lebih optimal memainkan perannya sebagai 
pengontrol jalannya pemerintahan. Tidak ada alasan pejabat 
pemerintah untuk tidak memberikan akses informasi atas dalih 
apapun, kecuali yang masuk kategori rahasia negara. Saat ini 
Pemerintah Kota Medan telah memiliki website pemerintah yang 
didukung dengan pembentukan  Redaksi Website Pemko Medan  
yang digunakan sebagai media informasi kepada publik tentang 
penyelenggaraan Pemerintah Kota Medan. Berbagai agenda dan 
kegiatan Pemerintah Kota Medan serta berbagai rencana 
pembangunan berikut laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan 
selama beberapa tahun terakhir telah memanfaatkan media ini. 

Selain itu,  kerjasama juga dijalin dengan media pers baik lokal 
maupun nasional untuk memberikan informasi yang berimbang 
tentang pelaksaan pembangunan kota sekaligus konfirmasi ataupun 
respon terhadap aspirasi masyarakat Kota Medan. 

 

(2) Praktik-praktik Pertanggungjawaban Publik dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik perlu adanya 
pengawasan yang terus menerus untuk mengurangi penyebab atau 
penghambat tercapainya tujuan otonomi daerah. Hal ini juga untuk 
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menjaga agar sumber daya yang ada dapat dikelola secara baik  demi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dilaksanakan 
baik oleh pihak eksternal maupun oleh pihak internal. Pengawasan 
oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh lembaga legislatif maupun 
lembaga tinggi negara seperti BPK. Laporan hasil pemeriksaan oleh 
BPK –RI  atas Laporan Keuangan Tahun 2009 masih disclaimer. Hal 
ini masih belum berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu 
penyebab opini tidak memberikan pendapat oleh BPK adalah masih 
banyaknya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan sistem pengendalian internal yang lemah. 
 
Kelemahan ini menjadi faktor utama penyebab belum tertib, 
transparan, dan akuntabelnya pengelolaan keuangan pemerintah. 
Kelemahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI misalnya 
bisa dalam bentuk peyalahgunaan dana, pelanggaran penyetoran 
pajak, pembangunan yang tidak dapat segera dimanfaatkan, belanja 
yang tidak dipertanggungjawabkan, pelaksanaan pekerjaan/ 
pengadaan tidak sesuai kontrak, proses pelelangan belum sesuai 
prosedur, dan bantuan tidak tepat sasaran. Sedangkan pada 
kelemahan atas sistem pengendalian internal yang terungkap dalam 
laporan hasil pemeriksaan BPK-RI ada bermacam-macam seperti 
pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan belum memadai, 
keterlambatan penyetoran sisa UYHD, pembangunan yang tidak 
dapat dimanfaatkan, belanja yang tidak dipertanggungjawabkan, 
pelaksanaan pekerjaan/pengadaan tidak sesuai kontrak, proses 
pelelangan belum sesuai prosedur. Timbulnya kondisi tersebut 
menunjukan pengawasan secara berjenjang oleh atasan langsung 
maupun antar fungsi belum dilaksanakan secara memadai. 

 

(3) Kapasitas Aparatur dalam Penerapan Prinsip Tata 
Kepemerintahan yang Baik 

Perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental 
menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan 
bersupremasi hukum. Kepentingan rakyat ditempatkan sebagai posisi 
sentral. Perubahan-perubahan tersebut muaranya adalah menuntut 
terbentuknya good governance dan good government yang intinya 
terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu 
menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perubahan yang tengah 
dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya 
reorganisasi, remanejemenisasi, dan reoperasionalisasi lembaga 
pemerintahan ke arah paradigma baru. Sistem dan proses kerja yang 
tertutup, panjang dan berbelit-belit di kalangan lembaga pemerintah 
sudah amat melekat di mata masyarakat, sehingga timbul stigma 
pemerintahan yang terlalu birokrasi dan kaku. Sistem dan proses kerja 
dengan mengintegrasikan kegiatan layanan dengan mengeliminir 
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"redundant bureaucracy system" serta memberikan jaminan 
kecepatan respon terhadap keluhan dan kebutuhan warga untuk 
mengantisipasi perubahan yang kompleks dan dinamis. Oleh karena 
itu pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak terkecuali Pemerintah 
Kota Medan harus dapat mengembangkan sebuah sistem dan proses 
kerja yang lebih akomodatif dan partisipatif untuk memfasilitasi 
keanekaragaman interaksi yang kompleks dengan masyarakat, 
komunitas, dunia usaha, daerah lain, bahkan negara lain. Sistem 
hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan 
panjang sudah harus ditinggalkan dengan mengembangkan sistem 
manajemen modern yang dapat memperpendek jalur pengambilan 
keputusan serta memperluas rentang kendali melalui penerapan 
organisasi berjaringan. Dinding pemisah yang selama ini terasa 
membatasi interaksi dengan sektor swasta perlu dicairkan melalui 
pembentukan kemitraan dengan dunia usaha (public-private 
partnership). Solusi bagi semua itu tak lain adalah suntikan dimensi 
baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja 
dengan melaksanakan proses transformasi menuju e-Government. 

Pada saat sekarang ini masyarakat bukan hanya menuntut 
pengayoman dari pemerintah, tetapi juga pelayanan dan penyediaan 
fasilitas.. Secara kualitatif dan kuantitatif ketiga tuntutan tersebut dari 
hari ke hari semakin meningkat. Masyarakat menuntut pelayanan 
publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh 
wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau 
secara interaktif. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka 
didengar dan diakomodir, untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi 
partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan daerah. 
Masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat dan akurat dari 
pemerintah. Masyarakat juga menuntut adanya keterbukaan 
(transparansi) di dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

 
 

(4) Penerapan e-procurement 

Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia 
masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu 
mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 
2003, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia 
Barang/Jasa untuk melakukan korupsi di setiap tahapannya. Berbagai 
usaha dilakukan untuk meminimalkan peluang penyimpangan dalam 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut. Salah 
satu upaya inovatif yang dilakukan beberapa instansi dan pemerintah 
daerah adalah dengan melakukan e-Procurement atau lelang 
elektronik. Hal ini kemudian lebih ditekankan lagi melalui Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan perbaharuan 
Kepres 80 tahun 2003. Perpres tersebut mewajibakan seluruh instansi 
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pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik atau e-procurement pada 2012 untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut menyebutkan, seluruh 
kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi 
pemerintah lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa 
secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada 
tahun anggaran 2012. Pelaksanaan pengadaan secara elektronik 
mulai dilaksanakan pada 2010 dan akan dipercepat pada 2011. 

Selain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan secara 
elektronik (e-procurement) juga bertujuan meningkatkan akses pasar 
dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi 
proses pengadaan, mendukung proses “monitoring” dan audit, dan 
memenuhi kebutuhan akses informasi yang “real time”. Saat ini,        
e-Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam 
mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Dengan e-Procurement peluang untuk kontak langsung 
antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi 
semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta 
dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung- 
jawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik 
tersebut mendapatkan sertifikasi secara internasional. 

Ada beberapa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dalam 
menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan 
jasa di lingkungan pemerintah daerah, antara lain komitmen dan 
konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam  menerapkan 
program-program inovatif; dukungan sumberdaya manusia yang 
berkualitas; dasar hukum yang kuat; dan ketersediaan sarana dan 
prasarana pendukung. 

 

b. Permasalahan 

Dari uraian kondisi umum di atas, maka permasalahan yang 
muncul dalam agenda prioritas ketiga Peningkatan Keterbukaan dan 
Akuntabilitas Publik antara lain adalah: 

1) Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 

 Belum tersedianya stasiun produksi dan pemancar radio Pemko 
Medan dan kurangnya berperannya sarana komunikasi dan 
informatika Kota Medan. 

 Kurangnya volume dan kegiatan penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat melalui penerbitan tabloid, selebaran, sepanduk, 
baliho, mobil informasi keliling, Radio dan televisi, pemutaran film 
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DVD informasi, ceramah dialog interaktif tatap muka. dan 
pameran/EXPO (visualisasi informasi ). 

 Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi melalui 
fasilitas internet oleh masyarakat sebagai media untuk 
mendapatkan informasi publik.  

 

2) Praktek-praktek Pertanggungjawaban Publik dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 Masih rendahnya pengembangan sistem pelaporan pencapaian 
kinerja dan keuangan. 

3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penerapan Prinsip Tata 
Kepemerintahan yang Baik 

 Masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam 
memahami dan menguasai peraturan dan perundang – undangan 
terkait dengan tugas pelaksanaan pelayanan publik.  

4) Penerapan e-procurement 

 Saat ini Pemerintah Kota Medan belum menerapkan e-procurement 
dalam penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa. Yang menjadi 
kendala utama adalah kesiapan sumber daya manusia yang untuk 
mengelola tender elektronik tersebut. Selain itu, belum tumbuhnya 
komitmen dari semua pihak untuk mensukseskan tender elektronik, 
meskipun hal ini dipandang dapat meminimalisir peluang terjadinya 
korupsi, bahkan sebenarnya  dapat meningkatkan daya saing yang 
sehat bagi dunia usaha.  

 
c. Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan agenda prioritas ketiga tentang  
Peningkatan Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik dan untuk menunjang 
proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan 
lima tahun kedepan dikaitkan dengan kondisi dan permasalahan yang 
ada, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah: 

1. Tersedianya publikasi informasi laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada masyarakat 

2. Meningkatnya rasio wartel/warnet terhadap penduduk 
3. Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal pada tahun 2015 

sebanyak 45 siaran  
4. Meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2015 

sebanyak 24 surat kabar 
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas media informasi Pemerintah 

Kota Medan yang dapat diakses oleh masyarakat 
6. Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan sistem pengendalian 

internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota 
Medan 

7. Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik 
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8. Terwujudnya kepemerintahan yang transparan dan akuntabel 
9. Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota 

Medan 
10. Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah Kota Medan secara 

periodik 
11. Tersedianya sistem informasi manajemen Pemerintah Kota Medan 
12. Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan umum 
13. Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
14. Diterapkannya e-procurement dalam pengadaaan barang/jasa 

 

 

d. Arah kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran agenda Peningkatan 
Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik di Kota Medan, maka kebijakan 
yang dtetapkan adalah untuk: 

1. Meningkatkan praktek-praktek keterbukaan informasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

2. Meningkatkan praktek-praktek pertanggungjawaban publik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan prinsip tata 
kepemerintahan yang baik 

4. Menerapkan e-procurement 

 

e. Program 

Secara operasional implementasi pelaksanaan kegiatan untuk 
mewujudkan agenda prioritas ketida “Peningkatan Keterbukaan dan 
Akuntabilitas Publik”  tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam berbagai 
program pokok, antara lain 

1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
Program ini dimaksudkan untuk menata peraturan perundang-
undangan melalui kajian, eksaminiasi, publikasi, rivisi peraturan 
perundang-undangan sehingga keselarasan peraturan perundang-
undangan bisa terwujud. 
 

2) Program Pengembangan Sistem Informasi Koneksitas dalam 
rangka  Pendataan Dasar Pengenaan  Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi PAD melalui 
Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 
 
 
 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 23 

 

3) Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan 
informatika 
Program ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan 
bidang informasi pada masyarakat 

4) Program Pengembangan Data / Informasi 
Program ini dimaksudkan untuk memperoleh data aktual yang akan 
digunakan dalam penyusunan perencanaan. 

5) Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel 

 
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pengawasan 
internal dan pelaksaan kebijakan KDH 

 
7) Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa. 

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan komunikasi 
informasi dan media masa dalam upaya meningkatkan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 

 
8) Program kerjasama informasi dengan media massa 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama informasi 
dengan media masa sebagai wadah penyampaian laporan 
pembangunan Kota Medan. 

 

 

f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 
Untuk mencapai  prioritas peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas 

publik, dapat dicapai dengan dukungan beberapa SKPD, yaitu  : 
 

1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan 
2) Bagian Humas Setda Kota Medan 
3) Inspektorat Kota Medan 
4) Dinas Pendapatan Kota Medan 
5) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan 
6) Kecamatan se-Kota Medan 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUN

G JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN 
WAJIB 

                                

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Pengembangan 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Massa 

Tercapainya 
optimalisasi 
pengembangan 
komunikasi dan 
media massa 

% 90 91,16 720 92,32 792 93,65 871,2 94,73 958,3 95,81 1.054,2 95,81 1.264,3 Bag. Humas 
Setda 

1 20 02 Program 
Kerjasama 
Informasi 
dengan Mass 
Media 

Meningkatnya 
Kerjasama 
Informasi dengan 
Mass Media 

% 100 100 657,5 100 723,3 100 795,6 100 875,1 100 962,6 100,00 1.864,2 Bag. Humas 
Setda 

1 20 03 Program 
Pengembangan 
Data/Informasi 

Meningkatnya 
Data dan 
Informasi di 
Kecamatan 

% 100 100 0 100 900,5 100 1.035,5 100 1.190,8 100 1.369,5 100 4.496,3 Kecamatan 

1 20 04 Program 
Peningkatan 
dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 

% 100 100 1.759,1 100 1.935 100 2.128,5 100 2.341,3 100 2.575,5 100 10.739,4 Dinas 
Pendapatan 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUN

G JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20 05 Program 
Pengembangan 
Sistem 
Informasi 
Koneksitas 
dalam Rangka 
Pendataan 
Dasar 
Pengenaan 
Pajak Hotel dan 
Pajak Restoran 

Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

PAD 
(Rp/juta) 

2.101.631 2.628.101 116,7 2.949.518 128,4 3.310.244 141,2 3.715.087 155,3 4.169.442 170,9 4.169.4
42 

712,5 Dinas 
Pendapatan 

1 20 06 Program 
Peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Meningkatnya 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

paket 1 1 158,7 1 182,5 1 209,8 1 241,3 1 277,5 5 1.069,8 Bag. Adm. 
Pembangunan 

1 20 07 Program 
Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 

% 100 100 270 100 310,5 100 357,1 100 410,6 100 472,2 100 1.820,4 Bag. Adm. 
Pembangunan 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUN

G JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20 08 Program 
Penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Terlaksananya 
penataan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

% 100 100 222,5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 222,5 Bag. Adm. 
Pembangunan 

1 20 09 Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Terselenggaranya 
peningkatan 
pengembangan 
pengelolaan 
keuangan 
Daerah. 

% 100 100 177,2 100 194,9 100 214,4 100 235,9 100 259,4 100 1.081,8 Inspektorat 

1 20 10 Program 
Peningkatan 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Kebijakan KDH 

Meningkatnya 
sistem 
pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
kebijakan KDH. 

% 100 100 5.117,5 100 5.629,2 100 6.192,1 100 6.811,3 100 7.492,5 100 31.242,5 Inspektorat 

1 25   Komunikasi 
dan 
Informatika 

                                

1 25 01 Program 
Pengembangan 
Komunikasi 
Informasi dan 
Media Massa 

Terselenggaranya 
kegiatan 
pengembangan 
komunikasi 
informasi dan 
media massa 

% 100 100 2.356,7 100 2.710,3 100 3.116,8 100 3.584,3 100 4.122 100 8.004,9 Dinas Kominfo 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUN

G JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 25 02 Program 
Kerjasama 
Informasi 
dengan Mass 
Media 

Terselenggaranya 
kerjasama 
informasi dengan 
mass media 

% 100 100 1.630,6 100 1.875,2 100 2.156,5 100 2.479,9 100 2.851,9 100 19.996,4 Dinas Kominfo 

1 25 03 Program 
Fasilitasi 
Peningkatan 
SDM Bidang 
Komunikasi 
dan Informatika 

Terselenggaranya 
pembinaan SDM 
bidang 
komunikasi dan 
informasi 

% 100 100 98,3 100 113 100 130 100 149,5 100 171,9 100 662,7 Dinas Kominfo 
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8.1.4 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan  

a. Kondisi Umum 

Kota Medan merupakan kota besar  yang jumlah penduduknya 
pada tahun 2009 adalah sekitar 2.142.973 jiwa. Berdasarkan jumlah 
penduduk tersebut,  Kota Medan merupakan kota terbesar ke 3 (tiga) di 
Indonesia setelah DKI dan Kota Surabaya. Dengan jumlah penduduk yang 
besar seperti ini, Kota Medan membutuhkan administrasi kependudukan 
yang terorganisir dari tingkat Kota sampai tingkat Kelurahan. Administrasi 
kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, 
yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan 
data informasi kependudukan. 

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu 
bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan, di antaranya adalah saat 
pemilu legislatif, pemilu  presiden,  pemilu  kepala  daerah,  mengurus 
surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. 
Administrasi Kependudukan merupakan serangkaian kegiatan penataan 
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan 
melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  

Mengacu pada prinsip dasar penyelenggaran bidang administrasi 
kependudukan dan catatan sipil, maka kewajiban pokok Pemerintah Kota 
Medan dalam penyelenggaraan urusan wajib kependudukan dan catatan 
sipil adalah memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin 
terselenggaranya sistem informasi administrasi kependudukan yang 
berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Di samping itu, dari sisi anggaran 
Pemerintah Kota Medan juga wajib mengalokasikan anggaran pelayanan 
kependudukan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk, pertumbuhan 
penduduk serta dinamika mobilitas penduduk.  

Secara umum ada 3 (tiga) sasaran pembangunan bidang 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Medan yaitu : (1) Memenuhi hak 
atas setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi 
dengan pelayanan publik yang profesional ; (2) Meningkatkan kesadaran 
penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan 
administrasi kependudukan; serta (3) Memenuhi data statistik secara 
nasional dan lokal guna mendukung perumusan kebijakan dan 
perencanaan pembagunan tingkat kota dan  nasional.  

Namun, secara spesifik sasaran pembangunan pembangunan 
bidang  Kependudukan   dan   catatan  sipil   di   Kota   Medan    adalah 
(1) Meningkatnya kepemilikan KTP, (2) Meningkatnya rasio penduduk  
ber-KTP per satuan penduduk, (3) Meningkatnya kepemilikan akta 
kelahiran, (4) Meningkatnya  rasio  bayi  yang  memiliki   akta kelahiran, 
(5) Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah, (6) Meningkatnya 
efektivitas pelaksanaan stándar operasional prosedur pengurusan 
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pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk kepastian biaya, dan 
(7) Terlaksananya sistem nomor induk kependudukan (NIK) dan sistem 
informasi.  

Pada tahun 2009, pelayanan di bidang administrasi kependudukan 
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, sudah 
cukup memadai dengan indikasi sebagaimana  terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 8.  
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2009 

No. Indikator Kinerja Kunci Satuan 
Capaian 
Kinerja 

1 Kepemilikan KTP Persentase 85,27 % 
 

2 Kepemilikan Kartu Keluarga Rasio Jumlah Penduduk yang 
memiliki KK : Jumlah Anggota 
Keluarga 

1 : 4,5 
 

3 Kepemilikan Akta Kelahiran per 
1000 penduduk 

Persentase 39,54 % 
 

4 Penerapan KTP Nasional 
berbasis NIK 

Sudah/Belum Sudah 

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Medan 

 
Tabel 8.  

Permintaan Akta Catatan Sipil Tahun 2005 – 2009 

No. Tahun Kelahiran Kematian Perkawinan Perceraian 

1. 2005 31.293 1.090 2.931 82 

2. 2006 46.781 1.210 3.931 65 

3. 2007 43.637 1.091 3.743 79 

4. 2008 39.538 1.174 3.991 88 

5. 2009 49.957 1132 4011 47 

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Medan 

 Namun demikian, administrasi kependudukan yang ada baru dapat  
untuk memenuhi data statistik secara nasional, Regional dan Lokal 
maupun untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan 
pembangunan. Penyelenggaraan pelayanan bidang kependudukan dan 
catatan sipil masih sebatas kepada penyediaan dokumen yang dibutuhkan  
masyarakat, belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan 
dalam penetapan kebijakan perencanaan pembangunan. Hal tersebut 
disebabkan oleh adanya masa transisi dari sistem informasi manajemen 
kependudukan menjadi sistem informasi administrasi kependudukan, 
sehingga data yang ada masih belum cukup akurat untuk dipublikasikan. 

Kemudian, sasaran pembangunan sistem informasi administrasi 
kependudukan juga masih kurang memadai, hal ini dapat diindikasikan 
melalui pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang belum 
terorganisir dan terintegrasai. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil 
pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil dari segi data masih 
belum terintegrasi, sehingga data yang ada belum cukup akurat untuk 
dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan 
pembangunan. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan 
administrasi kependudukan terus dilakukan melalui penerapan Undang-
Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, serta 
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pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana SIAK 
di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010. 

 
b. Permasalahan 

Pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil 
dapat dilihat dari tingkat prosedur, waktu dan biaya pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat, serta terjaminya kepastian hukum 
masyarakat bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.  
Pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil tidak terlepas dari 
manajemen kependudukan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kependudukan dan 
catatan sipil. Di sisi lain, kualitas dan aksebilitas pelayanan kependudukan 
dan catatan sipil banyak dipengaruhi kondisi SDM pegawai baik secara 
kuantitas maupun kualitas. Sampai tahun 2009, pegawai Dinas 
Kependudukan Kota Medan yang memiliki pendidikan teknis Pencatatan 
Sipil dan pendaftaran penduduk masih belum memadai. Untuk itu 
direncanakan pada tahun 2010-2015 para pegawai akan diikutsertakan 
dalam pendidikan dan pelatihan yang diadakan Kementerian Dalam 
Negeri. Di samping itu para pegawai akan didorong untuk  meningkatkan 
pengetahuannya melalui keikutsertaan dalam Lokakarya, khususnya 
tentang Administrasi Kependudukan dan catatan sipil. 

Di samping hal di atas, upaya peningkatan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 
juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana, terutama sarana 
dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan di tingkat 
Kecamatan yang sampai saat ini belum melaksanakan pembangunan dan 
pengorperasian SIAK secara terpadu. Demikian juga sarana untuk 
menyimpan data dan informasi di Dinas Kependudukan Kota Medan juga 
masih belum memadai. Berdasarkan kondisi existing penyelenggaraan 
pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di atas, maka 
beberapa masalah pokok yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan 
pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti yang 
disajikan sebagai berikut : 

1) Masih belum optimalnya kepemilikan KTP sebagai pemenuhan hak 
atas setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa 
diskriminasi, dan belum maksimalnya kesadaran penduduk akan 
kewajibannya untuk berperan serta dalam melaksanakan tertib 
administrasi kependudukan dengan indikasi indikator kinerja kunci 
kepemilikan KTP masih 85,27 %. 

2) Masih belum optimalnya kepemilikan akta kelahiran sebagai 
pemenuhan hak dasar setiap anak dengan indikasi indikator kunci 
kepemilikan Akta Kelahiran hanya 15 % per 1000 penduduk.   

3) Masih belum optimalnya  rasio bayi ber-akta kelahiran sebagai 
pemenuhan hak dasar setiap anak dengan indikasi indikator kunci 
kepemilikan Akta Kelahiran hanya 1 : 45 per 1000 penduduk. 
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4) Masih belum optimalnya rasio pasangan ber-akta nikah sebagai status 
hukum bagi pasangan yang telah melaksankan pernikahan secara 
agama/adat dengan indikasi indikator kunci tercatatnya perkawinan 
hanya 3 persen. 

5) Belum efektifnya pelaksanaan stándar operasional prosedur 
pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk 
kepastian biaya, dengan indikasi masih banyak keluhan masyarakat 
melalui media massa. 

6) Masih belum optimalnya pelaksanaan system nomor induk 
kependudukan (NIK) dan system informasi dan administrasi 
kependudukan (SIAK) khususnya pada aplikasi KTP/KK, dengan 
indikasi belum adanya konsolidasi data penduduk kota Medan secara 
nasional. 

 
c. Sasaran 

Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan yang terukur 
dan realistis, maka sasaran umum pembangunan bidang administrasi 
kependudukan dan catatan sipil untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah 
meningaktkan persentase masyarakat yang memiliki dokumen 
kependudukan dan catatan sipil. Secara spesifik sasaran tersebut dirinci  
sebagai berikut : 
1) Meningkatnya persentase kepemilikan KTP tahun 2015 sebesar 91%. 
2) Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran dan meningkatnya rasio 

bayi ber-akta kelahiran. 
3) Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah.  
4) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan stándar operasional prosedur 

pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk 
kepastian biaya dengan indikasi tersedianya SOP. 

5) Terlaksananya system nomor induk kependudukan (NIK) dan system 
informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) khususnya pada 
aplikasi KTP/KK  

 
d. Arah kebijakan 

Berdasarkan masalah yang masih dihadapi dalam meningkatkan 
tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, maka arah kebijakan 
yang akan ditempuh dalam 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada 
dua kebijakan utama yaitu: 

1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen 
Kependudukan. 

2) Meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan. 
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e. Program 

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan administrasi 
kependudukan dan catatan sipil yang telah ditetapkan, rumusan program 
dan kegiatan operasional untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu Program 
penataan administrasi kependudukan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen 
kependudukan dan meningkatkan sistem administrasi pelayanan 
kependudukan. 

 

f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 
Untuk mencapai  prioritas peningkatan pelayanan administrasi 

kependudukan, dapat dicapai dengan dukungan beberapa SKPD, yaitu  : 
 

1) Dinas Kependudukan Kota Medan 
2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan 
3) Kecamatan se-Kota Medan 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 10   Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

                                

1 10 01 Program Penataan 
Admnistrasi 
Kependudukan 

Meningkatnya jumlah 
masyarakat yang 
memiliki dokumen 
kependudukan dan 
Catatan Sipil 

persen 59 63,2 5.026,3 67,4 5.529 71,6 6.081,9 75,8 6.690 80 7.359 80 27.917,7 Disduk 

1 12   Keluarga Sejahtera                                 

1 12 01 Program Pembinaan 
Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pelayanan KBKR 
yang Mandiri 

Meningkatnya Peran 
Serta Masyarakat 
dalam Pelayanan KBKR 
yang Mandiri 

% 100 100 250 100 275 100 302,5 100 332,8 100 366 100 1.526,3 Badan PP dan 
KB 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Tertatanya Administrasi 
Kependudukan 

% 100 100 0 100 336 100 386,4 100 444,4 100 511 100 1.677,8 Kecamatan 
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8.1.5 Peningkatan Efektifitas Kelembagaan dan Pelayanan 

Pepegawaian Daerah  

 

a. Kondisi Umum 

Desentralisasi dengan wajah otonomi yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab membawa konsekuensi pada daerah untuk 
meningkatkan kelembagaan maupun aparatnya agar memiliki 
kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik dalam 
melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Penyelenggaraan desentralisasi akan bermakna positif bila dikelola oleh 
pemerintah daerah yang berkemampuan baik, professional dalam arti 
manajerial maupun etika dan moral. Peningkatan peran pemerintah 
daerah difokuskan pada  pemberdayaan aparat dengan kemampuan 
pembuatan kebijakan, pengelolaan organisasi dan manajemen, 
peningkatan sumber daya daerah , komitmen, akuntabilitas, etika                
dan moral.  

Secara umum ada 6 (enam) ruang lingkup pokok 
penyelenggaraan peningkatan efektifitas kelembagaan dan pelayanan 
kepegawaian daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Kota Medan 
Tahun 2011-2015, yaitu : 

 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 

Pembangunan bidang aparatur Pemerintah Kota Medan diupayakan  
untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur secara 
berkelanjutan berdasarkan kemampuan daerah dengan 
memperhatikan perkembangan regional, dan nasional. Sumber daya 
aparatur dimaksud harus  berwawasan manajemen pemerintahan 
dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan pembangunan bidang 
aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan 
fungsional, meningkatkan pengelolaan kinerja sumber daya aparatur, 
pengembangan karir, sistem informasi kepegawaian dan 
meningkatkan pelayanan kepada PNS. Pemerintah Kota Medan 
memiliki aparatur (pegawai negeri sipil) dengan jumlah relatif besar. 
Jumlah keseluruhan  pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Medan 
saat ini mencapai 18.682 orang  per tanggal 30 Juli 2010. 
Berdasarkan pengelompokan struktur yang ada, Dinas Pendidikan 
Kota Medan jumlah pegawainya  sebanyak 10.394 orang atau 
55,64% menempati urutan pertama dalam lingkungan Pemerintah 
Kota Medan sedangkan sisanya sebesar 44,36 % atau 8.286 orang 
ke SKPD lainnya.  

Struktur personil Pemerintah Kota Medan berdasarkan golongan 
dapat dilihat sebagai berikut: golongan I sebesar 1,51 persen dari 
total personil, golongan II sebesar 17,90 persen, golongan III 
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mencapai 44,82 persen, dan golongan IV sebesar 35,77 persen. 
Persentase tersebut memperlihatkan bahwa aparatur Pemerintah 
Kota Medan pada umumnya telah memiliki pengalaman kerja yang 
relatif memadai. Pengelompokan personil Pemerintah Kota Medan 
berdasarkan  tingkat pendidikan ditampilkan pada tabel berikut. 

 
Tabel 8.  

Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Kota Medan 

No. Pendidikan Jumlah  Persentase (%) 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 
SD 
SLTP 
SMU 
D-1 
D-2 
D-3 
S-1 
S-2 
S-3 

 
286 
408 

6.216 
175 

1.380 
1.547 
8.132 

533 
5 

 
1,53 
2,18 

33,27 
0,94 
7,39 
8,28 

43,53 
2,85 
0,03 

J u m l a h 18.682 100,00 

Sumber : BKD Kota Medan 

Pada tabel 8.3 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah personil 
Pemerintah Kota Medan dengan distribusi terbesar terdapat pada 
tingkatan sarjana atau strata satu (43,53 persen) dan diikuti oleh 
pendidikan sekolah menengah umum (33,27 persen). 

 
b. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Medan, jabatan eselon yang dibentuk adalah sebanyak          
1.645 jabatan dan jumlah aparatur yang mengikuti diklat 
kepemimpinan guna mendidik dan melatih aparatur dalam eselon 
tersebut yaitu sebanyak 202 orang. Hal tersebut  dapat digambarkan 
dalam tabel 8.4 berikut : 

Tabel 8.  
Jumlah aparatur yang mengikuti diklatpim kurun waktu 2004 – 2009  

No. Eselon/Diklatpim Tingkat 
Jumlah 
Jabatan 

Jumlah aparatur 
yang mengikuti 
diklatpim kurun 
waktu 2004-2009 

Persen
tase 

1 Eselon II/Diklatpim Tingkat II 43 14 32,56 

2 Eselon III/Diklatpim Tingkat III 225 125 55,56 

3 Eselon IV/Diklatpim Tingkat IV 1377 63 4,58 

 JUMLAH 1.645 202 12,28 

Sumber Kantor Diklat Kota Medan, 2010 
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Data pada tabel 8.4 menunjukkan jumlah sumber daya aparatur yang 
mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dalam kurun waktu 
tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 relatif masih kecil (12,28%). 
Hal ini memberikan dampak terhadap kapasitas SDM aparatur 
Pemerintah Kota Medan khususnya yang menduduki jabatan eselon 
yang belum sepenuhnya baik.. 
 

c. Mengembangkan budaya birokrasi lokal 
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengamanatkan  
desentralisasi dijalankan melalui otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab dengan berbagai aspeknya. Kesemuanya 
hal ini  sangat bergantung pada kemampuan birokrasi pemerintahan 
di daerah. Sampai saat ini kemampuan daerah masih belum sesuai 
dengan harapan, hal ini terlihat masih banyaknya kebutuhan 
masyarakat yang belum terlayani dengan baik dan maksimal serta 
masih adanya berbagai permasalahan kelembagaan yang dijumpai 
di lapangan maupun masih terjadi tarik menarik kewenangan. 
 

d. Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan merit 
system, kompetensi dan prestasi kerja 
 
Sasaran pembangunan bidang aparatur Pemerintah Kota Medan 
adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis 
kompetensi dan manajerial, pelaksanaan seleksi/rekruitmen dan 
rotasi PNS sesuai dengan kebutuhan dan  ketentuan serta 
perencanaan yang maksimal. Pelaksanaan pengelolaan kinerja PNS 
yang terukur akan memberikan motivasi bagi PNS untuk 
meningkatkan produktivitas kerja melalui metode reward dan 
punishment yang dilaksanakan secara transparansi melalui rekaman 
data kepegawaian dengan  teknologi informasi. Dengan  metode ini 
kinerja PNS diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. 
 

e. Mengembangkan system peningkatan kinerja dan kesejahteraan 
pegawai negeri sipil 
 
Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas aparatur di               
Kota Medan diperlukan pendidikan dan pelatihan sebagai  proses 
pengembangan dan peningkatan kemampuan, integrasi dan 
kompetensi sumber daya aparatur. Diklat diperlukan untuk untuk 
kemampuan  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai 
dengan jabatan yang diembannya.  

  

Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang 
berdampak  langsung kepada penyelenggaraan  pemerintah daerah,  
diperlukan peningkatan kualitas diklat baik dari segi peningkatan 
sarana prasarana diklat maupun peningkatan kualitas/mutu 
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kelembagaan diklat. Dengan adanya peningkatan  sarana dan 
prasarana tersebut, diharapkan tidak adanya hambatan bagi 
Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan diklat tanpa 
memikirkan kembali waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Begitu juga dengan adanya kualitas/mutu yang baik 
dengan akreditasi dan atau sertifikasi, maka akan menjadikan diklat 
di Kota Medan sebagai  suatu kegiatan yang mandiri dan mempunyai 
peran bagi peningkatan kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber 
daya aparatur. Karena  belum adanya akreditasi dan sertifikasi ini, 
maka diklat yang  dilaksanakan selama ini baru dalam  bentuk kerja 
sama dan pengawasan mutu dengan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Provinsi Sumatera dan Badan Diklat Profesional lainnya. 

Setiap jenis Diklat akan meningkatkan sumber daya aparatur agar 
lebih memenuhi syarat (qualified) dan cakap (preficient) dalam 
pelaksanaan pekerjaan, tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka 
menjadikan sumber daya aparatur memenuhi syarat dan cakap 
tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan 
diklat, khususnya kualitas substansi pembelajaran sebagai salah 
satu alat transformasi ilmu pengetahuan, nilai dan norma untuk 
membentuk sikap dan perilaku menuju aparatur yang profesional, 
tangguh dan mampu mewujudkan tata kepemerintahan yang baik 
(good governance). Perubahan sikap dan perilaku terhadap aparatur 
tersebut akan memberikan dampak terhadap  pengambilan 
keputusan atas suatu kebijakan bagi aparatur pemerintah daerah.  

Berdasarkan aspek dan dimensi urusan pendidikan dan pelatihan 
tersebut maka tujuan penyelenggaraan diklat adalah                           
(1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap 
untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan 
dilandasi kepribadian dan etika aparatur sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya,              
(2) Menciptakan sumber daya aparatur yang mampu berperan 
sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, 
(3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi 
pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, dan 
(4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan pembangunan kota 
demi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik                            
(good governance). 
 

f. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien 
dan efektif 
 
Pelaksanaan pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan 
bertanggung jawab, daerah harus memenuhi komponen-komponen 
penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Salah satu 
komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah 
adalah keuangan. Pemerintah Daerah tidak akan dapat 
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melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa 
pendanaan yang memadai.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Pemerintah Kota Medan memiliki keleluasaan untuk mengelola 
keuangan daerah agar lebih  optimal, sehingga sedapat mungkin 
mampu mendukung pembiayaan pembangunan Kota Medan 
khususnya di sektor publik. 

Sampai tahun 2010, fungsi keuangan telah berupaya mewujudkan 
efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai 
dengan asas pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan 
keuangan daerah, Pemerintah Kota Medan masih berbenah diri ke 
arah yang lebih baik dengan upaya pemutakhiran sistem dan 
kompetensi institusi serta kompetensi aparatur di bagian keuangan.  

Sistem pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperbaiki agar 
mampu menghasilkan informasi keuangan daerah yang tepat waktu 
berupa  informasi yang dapat diandalkan. Salah satu sisi kelemahan 
sistem pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki itu adalah  
pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara tepat waktu. Oleh 
karena, pengelolaan keuangan membutuhkan sumberdaya aparatur 
yang kompeten di bidang keuangan. Dalam kaitannya dengan 
sumberdaya aparatur, diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi 
pengelola keuangan daerah agar memahami peraturan-peraturan 
tentang keuangan daerah dan pengendaliannya.  

 
b. Permasalahan 

Dari kondisi umum yang terkait dengan agenda prioritas 
peningkatan efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah  
dapat diuraikan antara lain : 

1) Masih rendahnya sistem pembinaan karir pegawai negeri sipil yang 
ditandai dengan  sistem karir dan prestasi kerja yang masih senjang  
antara latar belakang pendidikan, keahlian, kecakapan dengan tugas 
/ pekerjaan yang dihadapi. 

2) Masih belum memadai ya insentif yang diberikan kepada PNS i 
dibandingkan dengan kebutuhan hidup PNS 

3) Masih terbatasnya depot arsip yang dimiliki sehingga mengalami 
kesulitan dalam memelihara dan menempatkan arsip. 

4) Kurangnya tenaga / pegawai yang belum memiliki pendidikan sesuai 
dibidang kearsipan. 

5) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja 
aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya. 
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6) Kurangnya kualitas sumber daya aparatur khususnya bidang 
pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penatausahaan 
keuangan. 

7) Kurangnya kualitas kelembagaan, penyelenggaraan, manajemen, 
sarana dan prasarana, serta kurikulum baik dari instansi Pembina 
diklat jabatan PNS maupun lembaga penilai mutu lainnya seperti 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Standarisasi Nasional 
serta lembaga lain yang memiliki kewenangan mengakreditasi dan 
atau mensertifikasi.  

8) Belum adanya pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi Diklat yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota 
Medan.  

 
c. Sasaran 

Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan yang terukur 
dan realistis, yang mengacu pada kondisi dan permasalahan yang 
dihadapi maka sasaran agenda prioritas peningkatan efektifitas 
kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah dalam 5 (lima) tahun 
ke depan adalah: 
1) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan sistem 

informasi kepegawaian 
2) Meningkatnya efektivitas kerjasama antardaerah 
3) Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
4) Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat 

SKPD 
5) Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas pegawai minimal 5% 

dari PAD 
 

d. Arah kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran agenda prioritas peningkatan 
efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah di            
Kota Medan dirumuskan  beberapa arah kebijakan yang akan 
dilaksanakan sebagai berikut: 
1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 
2) Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 
3) Mengembangkan budaya birokrasi lokal 
4) Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan merit system, 

kompetensi dan prestasi kerja 
5) Mengembangkan system peningkatan kinerja dan kesejahteraan 

pegawai negeri sipil 
6) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien 

dan efektif 
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e. Program 

Secara operasional implementasi pelaksanaan kegiatan untuk 
mewujudkan agenda prioritas peningkatkan efektifitas kelembagaan dan 
pelayanan kepegawaian daerah  tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam 
berbagai program pokok, antara lain: 

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 
Program ini dimaksudkan untuk pembinaan dan pengembangan 
aparatur. 

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya 
aparatur. 

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan 
Perempuan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
perlindungan Perempuan 

4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan Penyelamatan dan 
Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. 

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 
Program ini bertujuan untuk tercapainya pelayanan kualitas informasi 

6) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 
Program ini dimaksudkan agar arsip – arsip terpelihara 

7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 
Program ini dimaksudkan untuk tersusunnya administrasi kearsipan 

8) Program Peningkatan Kualitas Diklat 
Program ini dimaksudkan untuk menigkatkan kualitas diklat 

9) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan 
Pelatihan 
Program ini dimaksudkan untuk tersedianya sarana dan prasarana 
pendidikan dan pelatihan 

10) Program Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan 
Program ini dimaksudkan untuk tersusunnya pedoman pendidikan dan 
pelatihan 
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f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 
Untuk mencapai  prioritas peningkatan efektivitas kelembagaan dan 

pelayanan kepegawaian daerah, dapat dicapai dengan dukungan 
beberapa SKPD, yaitu  : 

 
1) Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan 
2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat             

Kota Medan 
3) Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan 
4) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan 
5) Bagian Hukum Setda Kota Medan 
6) Sekretariat DPRD Kota Medan 
7) Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kota Medan 
8) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Medan 
9) Bagian Administrasi Perlengkapan Setda Kota Medan 
10) Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Medan 
11) Kantor Arsip Kota Medan 
12) Kecamatan se-Kota Medan 

 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 14   Tenaga Kerja                                 

1 14 01 Program Pembinaan 
Hubungan Industrial 
yang Standard/Ideal 

Terbinanya 
hubungan industrial 
antara pengusaha, 
buruh dan 
pemerintah 

% 65 70 360 75 396 80 435,6 85 479,2 90 527.076 90 2.197,8 Disosnaker 

1 19   Kesatuan Bangsa 
dan Politik Dalam 
Negeri 

                                

1 19 01 Program Dukungan 
Kelancaran Pemilu 

Meningkatnya 
kelancaran Pemilu 

% 100 100 0 100 0,0 100 100 100 100 100 100.000 100 300,0 Kesbangpol 
Linmas 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program 
Penyelamatan dan 
Pelestarian Dokumen / 
Arsip Daerah 

Meningkatnya 
Pemahaman 
Dokumen / Arsip 
Daerah 

% 94 95 85 96 93,5 97 102,9 98 113,1 99 124.449 99 518,9 BKD 

1 20 02 Program Peningkatan 
Kapasitas 
Sumberdaya Aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas / 
Kompetensi 
Aparatur sesuai 
kebutuhan tugas 

% 89 90 1.435,3 91 5.206,3 93 6.061,3 94 6.667,4 95 7.334.176 95 26.704,4 BKD 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20 03 Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 

Meningkatnya 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Aparatur 

% 88,02 89,02 4.618,5 90,02 1.149,3 91,02 1.270,7 92,02 1.397,8 93,02 1.665.799 93,02 6.551,2 BKD 

1 20 04 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah / Wakil 
Kepala Daerah 

Meningkatnya 
jumlah hasil 
penelitian mengenai 
pelayanan 
kedinasan Kepala 
daerah. 

% 100 100 0 100 300,0 100 350 100 0 100 0 100 650,0 Balitbang 

1 20 05 Program Penataan 
Daerah Otonomi Baru 

Meningkatnya hasil 
penelitian mengenai 
Otonomi daerah 

% 100 100 350 100 0,0 100 150 100 0 100 0 100 500,0 Balitbang 

1 20 06 Program Peningkatan 
Penataan Kehidupan 
Sosial Masyarakat 

Meningkatnya 
informasi mengenai 
kualitas pendidikan 

% 100 100 150 100   100   100 0 100 0 100 0,2 Balitbang 

1 20 07 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kedinasan Kepala 
Daerah/Wakil 
Kepala Daera 

% 89,93 99,91 220 99,93 242,0 99,95 266,2 99,97 292,8 99,99 322.102 99,99 354,3 Bag. Humas 
Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20 08 Program Peningkatan 
dan Pemberdayaan 
Kecamatan / 
Kelurahan 

Meningkatnya 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

% 100 100 3.088,3 100 3.551,5 100 4.084,2 100 4.696,8 100 5.401.369 100 20.822,2 Kecamatan  

1 20 09 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Peningkatan 
Kapasitas Kerja 
Dewan 

% 100 100 4.131,3 100 4.544,5 100 4.998,9 100 5.498,8 100 6.048.704 100 25.222,3 Sekretariat 
DPRD 

1 20 10 Program Penataan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

Tersedianya 
peraturan daerah 
dan peraturan serta 
aturan pelaksana 
lainnya yang 
memenuhi azas 
hukum. 

% 90 92 250 94 150,0 97 150 98 150 100 150.000 8 850,0 Bag. Orta Setda 

1 20 11 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

Terselenggaranya 
Pelayanan 
Kedinasan Kepala 
Daerah/Wakil 
Kepala Daerah 

% 100 100 60 100 66,0 100 72,6 100 79,9 100 87.846 100 483,2 Bag. Adpemum 
Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20 12 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Meningkatnya dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

% 80 94.50   95.50   96.00   97.00   98.00 7.500.000 98   Bag. 
Perlengkapan 

Setda 

1 20 13 Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Jumlah pendidikan 
dan pelatihan yang 
dilaksanakan 

orang 1000 1120 6.660 1170 6.940,0 1140 6.610 1220 7.140 1200 6.920.000 5850 34.270,0 Kantor Diklat 

1 20 14 Program Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Meningkatnya 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

% 100 100 550 100 750,0 100 950 100 1.000 100 1.250.000 1360 4.500,0 Kantor Diklat 

1 20 15 Program Peningkatan 
Kualitas diklat 

Meningkatnya 
kualitas 
kelembagaan 

% 100 100 200 100 0,0 100 200 100 0 100 400.000 100 0,0 Kantor Diklat 

1 20 16 Program Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
penyediaan gedung 
diklat 

% 100 100 250 100 250,0 100 10.000 100 0 100 0 100 10.500,0 Kantor Diklat 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20 17 Program Penyusunan 
Pedoman Pendidikan 
dan Pelatihan 

Jumlah pedoman 
diklat yang disusun 

pedoman 2 2 200 2 200,0 2 200 2 200 2 200.000 10 1.000,0 Kantor Diklat 

1 24   Kearsipan                                 

1 24 01 Program Perbaikan 
Sistem Administrasi 
Kearsipan 

Tersusunnya sistem 
administrasi 
kearsipan 

% 89 90 125 91 140,3 92 157,3 93 176,4 94 201.314 4 800,2 Kantor Arsip 

1 24 02 Program 
Penyelamatan dan 
Pelestarian 
Dokumen/Arsip 
Daerah 

Terpeliharanyan 
arsip - arsip in - 
aktif 

% 90 91,5 100 92,32 111,1 93,65 173,4 94,73 190,8 95,81 209.838 4,31 785,1 Kantor Arsip 

1 24 03 Program 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Sarana 
dan Prasarana 
Kearsipan 

Terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
kearsipan 

% 88,7 90 240 92,32 289,1 93,65 322,7 94,73 356,9 95,81 398.662 5,81 1.607,4 Kantor Arsip 

1 24 04 Program Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Informasi 

Tercapainya 
kualitas pelayan 
informasi 

% 90 90 120 92,32 136,4 93,65 145,2 94,73 165 95,81 175.692 5,81 742,3 Kantor Arsip 
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8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 
UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEDUA 

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Meningkatkan Penataan 

Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Serasi dan Seimbang untuk 

Semua Kawasan Kota, maka indikasi rencana program dan kebutuhan 

pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

 

8.2.1 Peningkatan Keselarasan Program Pusat dan Daerah  

a. Kondisi Umum 

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, daerah diberikan 
kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
terutama urusan yang menjadi kewenangan bersama. Pembagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38         
Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, pemerintah daerah 
diharapkan menyusun peraturan daerah tentang urusan yang telah 
menjadi kewenangannya sesuai dengan kemampuan keuangan dan 
kapasitas daerah., Sampai saat ini Pemerintah Kota Medan 
menyelenggarakan 23 (dua puluh tiga) urusan pemerintahan daerah yang 
bersifat wajib dan  2 (dua) urusan yang bersifat pilihan. Penyelenggaraan 
berbagai urusan wajib dan pilihan tersebut juga didasarkan pada 
pertimbangan kapasitas kelembagaan, sistem dan kemampuan manajerial 
yang dimiliki Pemko Medan. Pemerintah daerah juga diharapkan 
menyusun kelembagaan atau organisasi perangkat daerah yang sesuai, 
untuk melaksanakan berbagai urusan yang telah menjadi kewenangannya 
dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan tiap-tiap daerah. 

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007, Pemerintah Kota Medan bersama dengan DPRD             
Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah          
Kota Medan, organisasi perangkat daerah Kota Medan terdiri dari : 

1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. 
2) Dinas Daerah, terdiri dari : 

 Dinas Pendidikan; 

 Dinas Kesehatan; 

 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 

 Dinas Perhubungan; 

 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

 Dinas Bina Marga; 

 Dinas Perumahan dan Permukiman; 

 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan; 

 Dinas Pertamanan; 

 Dinas Kebersihan; 
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 Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran; 

 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

 Dinas Pertanian dan Kelautan; 

 Dinas Pendapatan; 

 Dinas Pemuda dan Olah Raga; 

 Dinas Komunikasi dan Informatika.  
3) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 

 Inspektorat; 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

 Badan Penelitian dan Pengembangan; 

 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

 Badan Lingkungan Hidup; 

 Badan Ketahanan Pangan; 

 Badan Penanaman Modal; 

 Badan Pemberdayaan Masyarakat; 

 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 

 Badan Kepegawaian Daerah; 

 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi; 

 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; 

 Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota; 

 Kantor Perpustakaan; 

 Kantor Arsip; 

 Kantor Pendidikan dan Pelatihan; 

 Kantor Sandi Daerah. 
4) 21 Kecamatan; 
5) 151 Kelurahan. 

 
Adapun  urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan, 

berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun oleh kementerian/ 
lembaga pemerintah terkait. Mengacu pada PP Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, telah diterbitkan 
Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
dan Penetapan SPM, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dan 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota 
tentang Pelaksanaan SPM di daerah. Hingga Maret 2010, telah ditetapkan 
6 (enam) bidang SPM, yaitu: 

 SPM bidang pemerintahan dalam negeri 

 SPM bidang kesehatan 

 SPM bidang lingkungan hidup 

 SPM bidang sosial 

 SPM bidang perumahan rakyat 

 SPM bidang pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak 
pidana perdagangan orang. 
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Penetapan dan pelaksanaan SPM telah dilakukan pada 3 (tiga) 
urusan wajib yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan 
perumahan. Berdasarkan ruang lingkup, muatan dan materi agenda 
prioritas peningkatan keselarasan program pusat dan daerah yang 
ditetapkan dapat digambarkan kondisi umum sampai tahun 2009  sebagai 
berikut : 

1) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pemrograman dengan 
pemerintahan tingkat atasan. 
Selama tahun 2009, Koordinasi perencanaan dan pemrograman 
dengan pemerintahan tingkat atasan yang dilakukan ada sebanyak 
155 kali. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun 2008 ada 
sebanyak 184 kali berarti terjadi kecenderungan penurunan. 
Adapun penurunan ini antara lain disebabkan pelaksanaan otonomi 
daerah yang sudah semakin nyata, dalam arti selain sudah 
semakin konsistennya peraturan tentang otonomi daerah, juga 
Pemerintah Kota Medan dapat dianggap sudah semakin mandiri 
dan konsisten dalam mengelola urusan-urusan otonom yang 
diselenggarakan.   

 

2) Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, 
dengan pemerintah propinsi dan dengan pemerintah. 
Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah 
diukur dengan indikator kinerja kunci kesesuaian prioritas 
pembangunan. Pada tahun 2009, capaian kinerjanya mencapai 
333,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2008 
yaitu 100%, maka capaian kinerja tahun 2009 mengalami 
peningkatan lebih dari 3 (tiga) kali. Capaian kinerja ini diperoleh 
dari jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah prioritas 
pembangunan nasional.  

 
b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum terkait dengan agenda prioritas 
peningkatan keselarasan program pusat dan daerah terdapat berbagai 
permasalahan pokok dalam 5 (lima) tahun ke depan seperti yang disajikan 
sebagai berikut: 

1) Masih relatif rendahnya koordinasi, keterpaduan, singkronisasi dan 
sinergitas rencana pembangunan kota antara APBD Kota dan APBD 
Propinsi, antara APBD Kota dengan APBN, antara Kota dengan 
Kota/Kabupaten lain dan antar SKPD. 

2) Terbatasnya sumber daya pembangunan yang dapat dikelola dalam 
pembangunan kota. 

3) Relatif masih terbatasnya  penyelenggaraan fungsi-fungsi pembinaan, 
fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kota, khususnya di 
tingkat SKPD. 
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4) Terbatasnya dukungan kerangka studi, instrumen analisis dan studi 
lapangan yang dilakukan sebelum menyusun rencana pembangunan 
kota. 

5) Masih terbatasnya wadah dan sarana partisipasi publik dalam proses 
perencanaan pembangunan kota. 

 
 

c. Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, 
dirumuskan sasaran umum dari agenda prioritas peningkatan keselarasan 
program pusat dan daerah  sebagai berikut : 

1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan 
sesuai  PP 38/2007  

2) Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan kota dan 
nasional tahun 2015 menjadi 100% 

3) Meningkatnya rasio program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD 
tahun 2015 menjadi 100% 

4) Meningkatnya jumlah stándar operasional prosedur (SOP) yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan 

  
d. Arah kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran agenda prioritas  peningkatan 
keselarasan program pusat dan daerah di Kota Medan 
dirumuskanbeberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai 
berikut: 

1) Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pemrograman dengan 
pemerintahan tingkat atasan 

2) Meningkatkan singkronisasi dan keselarasan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah antar pemerintah daerah, 
dengan pemerintah propinsi 

 
e. Program 

Secara operasional implementasi pelaksanaan kegiatan untuk 
mewujudkan agenda prioritas peningkatan keselarasan program pusat 
dan daerah tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam berbagai program 
pokok, antara lain: 
 

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 
Program ini dimaksudkan untuk menata peraturan perundang-
undangan sehingga keselarasan peraturan perundang-undangan 
dapat terwujud. 
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g. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 
Untuk mencapai  prioritas peningkatan keselarasan program pusat 

dan daerah, dapat dicapai dengan dukungan SKPD, yaitu Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Penataan 
Peraturan Perundang-
Undangan 

Meningkatnya 
Peraturan perundang-
undangan yang 
sesuai dengan teori 
dan peraturan. 

% 100 100 0 100 350 100 0 100 300 100 150 100 800 Balitbang 
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8.2.2 Peningkatan Aksesibilitas Daerah, Ketersediaan Dan Kualitas 
Infrastruktur Serta Utilitas Kota 

  

a. Kondisi Umum 

Dalam rangka mewujudkan Kota Medan menjadi kota Metroplitan 
yang modern serta berdaya saing tinggi diperlukan ketersediaan 
infrastruktur yang handal yang mampu menggerakkan serta mendukung 
aktivitas kehidupan masyarakat kota di berbagai sektor pembangunan. 
Ketersediaannya secara terintegrasi dalam satu sistem dapat 
meningkatkan kemampuan tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah.  

Untuk itu, di dalam RPJM Kota Medan tahun 2011-2015, secara 
umum peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas 
kota lebih diutamakan pada 9 (sembilan) ruang lingkup pokok kegiatan 
yaitu: (1) Jaringan prasarana dan sarana transportasi dan lalu lintas yang 
terintegrasi; (2) Prasarana dan sarana jalan, jalan tol, underpass, 
jalan/jembatan layang (flyover), jalan lingkar luar; (3) Kepelabuhanan laut 
dan udara; (4) Prasarana dan sarana pengendalian banjir; (5) Prasarana 
dan sarana perumahan dan permukiman; (6) Standar pelayanan kota;         
(7) Ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum kota;           
(8) Sistem informasi pembangunan kota; dan (9) Prasarana dan sarana 
listrik dan telekomunikasi; 

 

1) Jaringan Prasarana dan Sarana Sistem Jaringan Transportasi 
yang Terintegrasi 

Jaringan harus dilihat sebagai suatu sistem hirarkisl. Dalam hal 
sarana dan prasarana transportasi ada dua sistem hirarki, yaitu hirarki 
jalan dan hirarki moda transport publik. Hirarki jalan dapat juga disebut 
sebagai kelas jalan, yang dalam  nomenklatur tata ruang disebut sebagai 
jalan arteri, kolektor dan lokal.  Sedangkan hirarki moda transportasi 
publik darat berhubungan dengan kapasitas penumpang seperti kereta 
api, bus, angkot, becak, sepeda dan pejalan kaki. Hirarki moda transport 
darat juga sering dibagi berdasarkan rute seperti Antar Kota Antar  
Propinsi, Antar Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota. Kedua hiraki 
jalan dan dan hirarki moda transportasi publik harus saling berhubungan 
dengan pengaturan dan aturan yang jelas, sehingga transportasi yang 
terintegrasi dapat tercapai.  

Pengertian integrasi dalam hal ini adalah integrasi moda transport 
dan fungsi atau guna lahan. Sebagai contoh, selama ini pengertian 
Terminal Terpadu adalah hanya keterpaduan antara perpindahan 
transportasi Angkutan Antar Kota Antar Propinsi, Angkutan Antar Kota 
Dalam Propinsi dan Angkutan Kota.  Hal ini seringkali menjadi 
permasalahan terminal yaitu, sedikitnya minat penumpang menggunakan 
terminal karena steril dari kegiatan dan moda transportasi lain. 
Seharusnya pengertian Terminal Terpadu dikaitkan dengan keterpaduan 
beberapa moda transport dan beberapa fungsi atau guna lahan. Misalnya 
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dalam satu atap atau satu kompleks, terdapat stasiun kereta api, terminal 
bus atau angkot, pasar, pertokoan dan ruang terbuka publik.  Dalam 
usaha integrasi transportasi, hal ini harus dilakukan karena akan 
memberikan dampak positif kepada transportasi dan tata ruang, yang 
dalam hal ini RTRW Kota Medan 2010-2030 sudah menetapkan titik-titik 
simpul terminal/stasiun terpadu ini di masing-masing sub-sub pusat kota.  
Dengan mengacu kepada hirarki struktur ruang kota Medan, maka hirarki 
jalan dan hirarki moda transportasi publik akan menjadi bagian yang 
terintergasi dengan seluruh jaringan sarana dan prasarana transportasi 
kota.  Hal ini diharapkan dapat memecahkan masalah kemacetan dan 
kepadatan jalan di pusat kota Medan, karena pelayanan jalan dan 
transport serta pusat-pusat kegiatan kota sudah tersebar ke suluruh 
bagian kota berdasarkan hirarkinya, tidak lagi bertumpu ke pusat kota 
semata. 

Jaringan transportasi di kota Medan terdiri dari jaringan sistem 
transportasi darat, perkereta apian, laut dan udara. Jaringan transportasi 
darat terdiri dari (1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, (2) jaringan 
angkutan sungai, danau dan angkutan penyeberangan.   

Pengembangan jaringan jalan diarahkan dalam mendukung 
pengembangan Mebidangro, mendukung terbentuknya rencana struktur 
ruang dan pengintegrasian dengan rencana tata guna lahan/pola ruang. 
Pemerintah Kota Medan juga menyadari merupakan sebuah  tantangan 
besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang 
angkutan umum oleh karena itu telah direncanakan dalam kurun dua 
puluh tahun kedepan  program pengembangan jalur sistem angkutan 
umum massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, 
beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi 
tinggi pada koridor-koridor utama berbasis rel atau jalan raya. 
Pengembangan sistem angkutan sungai direncanakan juga akan 
dilakukan untuk memaksimalkan potensi alur sungai yang ada di Kota 
Medan dan sebagai alternatif moda angkutan umum bagi penduduk Kota 
Medan. Jaringan Kereta Api dalam tahun-tahun mendatang juga harus 
mendapat perhatian yang lebih besar. Karena Kota Medan memiliki 
potensi jaringan kereta api kota menuju empat penjuru mata angin yang 
telah ada sejak zaman Belanda. Potensi ini telah diangkat di dalam RTRW 
Kota Medan 2010-2030, dimana disebutkan bahwa kereta api adalah 
salah satu bentuk transportasi massal dalam kota dan antar kota. Dan 
Kereta api akan segera berperan penting sebagai bagian dari jalur 
transportasi internasional karena menjadi penghubung antara Bandara 
Kuala Namu dengan Terminal City Check-in dan Pelabuhan Kapal 
Penumpang Belawan dengan Stasiun Besar Medan. Dengan demikian 
sejak dini perlu adanya koordinasi pembangunan moda transport antara 
Pemko Medan dengan PT. KAI untuk mewujudkan transportasi kota yang 
terintegrasi. 

Penggunaan Kereta Api sebagai transportasi publik massal adalah 
pemecahan paling ekonomis terhadap masalah pertumbuhan kendaraan 
yang tidak seimbang dengan pertumbuhan pembangunan jalan, yang 
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mengakibatkan masalah-masalah kemacetan, perparkiran dan polusi di 
pusat kota. 

 

2) Prasarana dan sarana jalan, jalan tol, under pass, jalan layang, 
jalan lingkar luar dan dalam; 

Guna menunjang kelancaran perhubungan darat di Kota Medan 
sampai dengan keadaan akhir tahun 2009 tercatat panjang jalan yang ada 
3.078,94 km di mana 2.951,38 km merupakan jalan yang merupakan 
wewenang Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaannya.  

Kondisi jalan saat ini sebenarnya relatif baik terutama di inti kota. 
Sedangkan pada derah pinggiran kota, peningkatan jaringan jalan dan 
jembatan telah dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan 
kemampuan alokasi anggaran. Dari data yang ada sampai dengan tahun 
2009 diketahui kondisi jalan yang ada saat ini terdiri dari kondisi baik 
sebesar 75,09 %.  

Dengan tingkat pertumbuhan kenderaan bermotor yang ada di Kota 
Medan sebesar 23,82% per tahun, dimana pada tahun 2009 jumlah 
kenderaan tersebut telah mencapai 2.708.511 kendaraan, maka 
peningkatan maupun pembangunan jalan baru sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan aksesibilitas dari dan ke pusat kota atau antar sub pusat 
kota serta untuk mengimbangi pesatnya laju pertumbuhan kendaraan di 
Kota Medan.  

Sehubungan dengan aksesibilitas dari dan ke pusat kota serta 
pergerakan antar sub-sub pusat pelayanan kota, program pembangunan 
jalan lingkar luar terluar menjadi penting untuk di prioritaskan. 
Sebagaimana tertera dalam dokumen RTRW Kota Medan 2010-2030 di 
barat kota Medan terdapat jaringan jalan lingkar luar terluar, yang 
menghubungkan simpang Pinang Baris dengan simpang Tuntungan di 
arah selatannya. Pada kenyataannya jalan lingkar ini masih teputus di 
bagian tengahnya di kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan 
Tuntungan. Apabila jalan lingkar luar terluar ini selesai sepenuhnya maka 
akan terjadi akses langsung dari arah Binjai dan Aceh ke arah Pancur 
Batu dan Berastagi tanpa melalui pusat kota.  Hal ini selain memperlancar 
transportasi antar kota juga akan mengurangi beban lalu lintas pusat kota. 

Pelebaran maupun pembangunan jalan baru sering kali terkendala 
dengan pembebasan lahan terutama di kawasan – kawasan pusat kota 
yang kondisinya saat ini telah dipadati bangunan. Untuk itu alternatif yang 
dapat dilakukan berupa pembangunan jalan tidak sebidang seperti jalan 
layan (fly over) dan underpass dengan prioritas di titik – titik rawan 
kemacetan. 

Saat ini jalan layang yang ada di Kota Medan yaitu flyover Amplas 
dan flyover Pulo Brayan. Pada kedua lokasi tersebut dapat terlihat 
peningkatan kelancaran arus lalu lintas dibandingkan sebelum adanya 
jalan layang. Selanjutnya pada tahun 2011 rencananya akan dibangun 
flyover Simpang Pos sepanjang 850 m yang akan dibiayai oleh APBN 
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melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu flyover juga akan 
dibangun di 3(tiga) lokasi lainnya yaitu: Kampung Lalang, Simpang Titi 
Kuning, dan Pondok Kelapa/Jln Asrama dalam kurun waktu 2011 – 2105, 
dimana Pemerintah Kota Medan berperan dalam pembebasan lahannya 
dan untuk pembangunannya diharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat 
melalui dana APBN. 

 

3) Kepelabuhanan laut dan udara 

Selain permasalahan transportasi darat, transportasi udara dan laut 
juga merupakan bagian penting dalam urusan perhubungan di Kota 
Medan. Hal ini mengingat di Kota Medan, selain melalui jalur darat juga 
terdapat dua pintu akses utama lainnya menuju Kota Medan yaitu melalui 
Bandara Udara Polonia dan Pelabuhan Laut Belawan, dimana keduanya 
memiliki peranan penting dan menjadi pendukung bagi kegiatan di 
berbagai sektor pembangunan Sumatera Utara.  

Bandara Udara Polonia yang merupakan bandar udara terbesar di 
Sumatera Utara melayani penerbangan domestik, dan internasional. 
Keberadaannya di Kota Medan mendapat perhatian paling serius. Hal ini 
disebabkan letaknya yang berada di tengah Kota Medan sehingga tidak 
layak lagi dioperasikan dari aspek kawasan keselamatan operasional 
penerbangan. Selain itu Bandara Polonia juga berhadapan langsung 
dengan Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi alam ini sering menyulitkan 
pesawat-pesawat yang menuju dan dari Bandara Polonia. 

Kecenderungan jumlah penerbangan internasional mengalami 
peningkatan mulai dari tahun 2002 sampai 2009, sedangkan untuk 
penerbangan domestik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2005-
2009) terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar ± 
1,83%.  

Tabel 8.  
Jumlah Penerbangan Internasional dan Domestik melalui Pelabuhan Udara 

Polonia 2002-2009 (penerbangan) 

Tahun 
Internasional Domestik 

Datang Berangkat Datang Berangkat 

2002 3.381 3.366 11.554 11.541 

2003 2.968 2.971 15.221 15.199 

2004 3.943 3.938 17.116 17.084 

2005 4.386 4.359 23.862 23.857 

2006 4.420 4.425 20.904 20.904 

2007 4.216 4.208 22.893 22.921 

2008 5.184 5.200 21.189 21.164 

2009 5.324 5.321 19.779 19.822 

Sumber: Kantor Adminitrator Bandara Polonia (2010) 
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Secara umum kecendrungan jumlah penumpang domestik dan 
internasional menunjukkan kenaikkan selama kurun waktu 2002 – 2009, 
namun ada perbedaan jumlah penumpang yang datang dan berangkat 
melalui bandara Polonia Medan. 

Untuk jumlah penumpang dari tabel 8.6 berikut di bawah ini dapat 
terlihat bahwa untuk 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2008 dan 2009 
jumlah penumpang domestik yang berangkat lebih banyak daripada yang 
datang, sedangkan pada penerbangan internasional, penumpang yang 
berangkat lebih banyak dibandingkan yang datang pada tahun 2008         
dan 2009.  

Tabel 8.  
Jumlah Penumpang Internasional dan Domestik 

melalui Pelabuhan Udara Polonia 2002-2009 (orang) 

Tahun 
Internasional Domestik 

Datang Berangkat Datang Berangkat 

2002 296.186 291.176 740.385 22.611 

2003 287.696 294.657 1.056.888 31.186 

2004 362.403 365.872 1.431.296 35.931 

2005 395.264 419.333 1.600.023 590.287 

2006 431.554 435.532 1.749.041 127.974 

2007 444.905 451.449 1.905.364 2.057.534 

2008 472.952 460.977 1.776.224 1.954.697 

2009 471.354 461.649 1.767.128 2.073.018 

Sumber: Kantor Adminitrator Bandara Polonia (2010) 

Peningkatan jumlah penumpang juga diikuti peningkatan jumlah barang 
yang melalui bandara udara Polonia. Selama kurun waktu 2002 – 2009, 
rata – rata pertumbuhan jumlah barang yang melalui bandara udara 
Polonia setiap tahunnya berkisar 7,04%. Data jumlah lalu lintas barang 
terangkut pesawat melalui bandara Polonia disajikan pada tabel 8.7 
berikut di bawah ini. 

Tabel 8.  
Jumlah Barang Internasional dan Domestik melalui Pelabuhan Udara 

Polonia (kilogram) 

Tahun 
Internasional Domestik 

Bongkar Muat Bongkar Muat 

2002 1.855.715 3.355.219 11.517.227 6.603.411 

2003 1.317.133 2.634.590 13.534.355 6.011.910 

2004 1.663.080 2.495.618 15.365.510 7.680.485 

2005 1.410.826 2.125.140 19.453.114 9.616.641 

2006 1.240.843 2.484.882 17.842.550 10.523.077 

2007 1.288.753 2.174.361 18.889.187 10.808.229 

2008 1.415.684 3.352.832 22.618.814 11.384.767 

2009 1.366.621 2.305.837 19.891.662 11.273.073 

Sumber: Kantor Adminitrator Bandara Polonia (2010) 
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Pada masa yang akan datang bandara udara Polonia direncanakan 
akan dipindahkan ke Kuala Namo (Kabupaten Deli Serdang). Dengan 
demikian maka dalam lingkup Kota Medan secara fisik tidak memiliki 
sistem transportasi udara. Bandara Kuala Namo yang baru akan 
mengembangkan sistem integrasi transportasi antara terminal penumpang 
udara dengan kereta api dengan jalur langsung yang menghubungkan 
pelabuhan udara Kuala Namo dengan stasiun besar kereta api Medan. 
Yang akan dikembangkan di Kota Medan adalah terminal City Check-in. 
Dan di bekas Bandara Polonia akan dijadikan CBD Kota Medan. Dengan 
kepindahan bandara tersebut terdapat dua dampak ke bidang transportasi 
kota, yaitu dampak transportasi kota di lokasi terminal city check-in dan 
dampak transportasi di eks bandara Polonia yang menjadi CBD. 

Lokasi terminal City Check-in di Medan yang rencananya ada di 
lokasi Stasiun Kereta Api Besar Medan di Lapangan Merdeka harus 
dipersiapkan infrastruktur jalan dengan aksesibilitas tinggi dengan 
mengintegrasikan moda transportasi publik massal kereta api dengan bus.   
Bangunan City Chek-in dan Stasiun Kereta Api Besar Medan harus 
merupakan suatu kesatuan blok atau dalam istilah revitalisasi kota sering 
disebut sebagai super blok yang didalamnya terdapat berbagai fungsi 
antara lain stasiun kereta api, terminal angkutan kota, pertokoan, hotel 
dan sebagainya. Super blok di kawasan Lapangan Merdeka ini harus 
berskala internasional karena terminal City Chek-in merupakan pintu 
gerbang internasional untuk Indonesia Bagian barat. 

Kesiapan Stasiun Kereta Api Besar Medan di Kawasan Lapangan 
Merdeka sebagai Pintu Gerbang Internasional juga berhubungan dengan 
rencana dipindahkannya Terminal Penumpang Pelabuhan laut Ujung Baru 
di Belawan ke lokasi baru di depan Stasiun Kereta Api Belawan dengan 
tujuan mengintegrasikan moda transportasi laut dengan moda transportasi 
kereta api. Dengan demikian penumpang yang turun dari kapal dapat 
langsung ke pusat kota dengan menggunakan kereta api menuju stasiun 
besar kereta api Medan.  

Dengan demikian Stasiun Kereta Api Besar dan Super Blok 
Kawasan Lapangan Merdeka merupakan pintu gerbang internasional 
melalui transportasi udara untuk Indonesia bagian barat. Jika 
memperhatikan tabel 8.6, arus penumpang udara sekitar 4 juta orang 
pertahun dan tabel 8.8, arus penumpang laut sekitar 100.000 orang 
pertahun, maka diperkirakan dalam 2 hingga 3 tahun ada sekitar 4 juta 
orang yang akan bergerak  di pusat kota Medan, tepatnya di kawasan 
Lapangan Merdeka. Konsekwensi ini harus diantisipasi dengan 
perencanaan transportasi dan parkir yang lebih memadai, sehingga dapat 
memecahkan masalah transportasi di pusat kota.  Dalam hal ini sistem 
transportasi jalan sederhana yang lazim digunakan sudah tidak mampu 
menampung arus transport sehingga perlu diadakan studi lebih jauh 
tentang transportasi massal alternatif seperti sub-way, mono rail atau 
rope-way, disamping kajian-kajian tentang perencanaan jalan layang 
double decker atau triple decker. 
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Di samping transportasi udara penyediaan transportasi moda laut 
juga menjadi bagian penting dalam akses transportasi menuju dan dari 
Kota Medan. Angkutan moda laut khususnya barang mengandalkan 
Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama Kota Medan. Selain 
angkutan barang, Pelabuhan Belawan juga menjadi titik utama angkutan 
penumpang dengan moda laut ke dan dari Kota Medan.  

Pelabuhan Belawan ini akan menjadi Pelabuhan Hubungan 
Internasional dan dalam jangka panjang dapat menjadi pelabuhan 
terbesar di wilayah Pulau Sumatera. Pelabuhan Belawan akan memiliki 
skala pelayanan untuk pelayaran regional, nasional dan internasional. 
Untuk pelayanan lingkup regional, Pelabuhan Belawan dapat melayani 
pelayaran kapal dari pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di pesisir Timur 
Pulau Sumatera.  Untuk lingkup nasional, Pelabuhan Belawan dapat 
secara optimal melayani kapal penumpang dan kapal barang (cargo) dari 
berbagai pelabuhan nasional lainnya. Dan untuk pelayanan internasional, 
diharapkan Pelabuhan Belawan dapat melayani kapal pesiar dan kapal 
barang dari luar negeri, khususnya dari/ke negara-negara Asia 

Pelabuhan Belawan merupakan outlet-inlet point utama yang 
memegang peranan penting dalam sistem perhubungan laut antara 
Sumatera Utara dengan wilayah lainnya. Pelabuhan Belawan dalam 
pergerakan arus barang dari dan ke wilayah Sumatera Utara melayani 
sekitar 84,5 % arus masuk dan 77 % arus keluar Sumatera Utara 

Untuk mendukung Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama 
di Indonesia Bagian Barat, akses menuju pelabuhan menjadi faktor 
penting dalam pengembangan pelabuhan. Akses angkutan darat ke 
pelabuhan didukung dengan dibukanya jalan tol Belmera. Jalan tol ini 
menghubungkan Tanjung Morawa di Timur Kota Medan sampai Ke 
Pelabuhan Belawan. Selain jalan tol juga tersedia jalan kereta api barang 
sampai ke pelabuhan.  

Tabel 8.  
Jumlah Penumpang Naik/Turun di Pelabuhan Belawan Tahun 2004 - 2009 

Tahun 
Naik Turun 

Domestik Mancanegara Domestik Mancanegara 

2004 83.763 71.218 76.817 69.467 

2005 86.025 54.208 75.586 46.329 

2006 72.757 29.721 72.123 28.368 

2007 60.068 31.894 67.343 29.298 

2008 75.562 26.216 80.309 26.265 

2009* 60.916 20.426 67.292 24.978 

Sumber: PT. Pelindo I (Persero) (2010)     

* Data s/d Nopember 

 

Secara umum  jumlah penumpang yang naik/turun di Pelabuhan 
Belawan cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan tahun 2004, 
jumlah penumpang yang naik/turun baik pelayaran domestik maupun 
mancanegara terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2008 untuk 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 60 

 

penumpang domsetik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya 
(2007). Kondisi ini disebabkan beralihnya sebagian masyarakat    
berpergian ke moda pesawat udara dengan harga yang bersaing dengan 
kapal laut dan memberikan fasilitas yang lebih baik dari segi waktu. 

Tabel 8.  
Jumlah Kunjungan Kapal Nasional dan Asing Melalui Pelabuhan Belawan  

Tahun 2004 – 2009 

Tahun 

Asing Domestik 

Call 
Grt 

(000 Ton) 
Call 

Grt 

(000 Ton) 

2004 2.083 7.306.898 2.677 8.138.948 

2005 1.562 6.911.066 3.010 9.547.072 

2006 1.306 5.784.714 2.707 9.878.499 

2007 1.318 4.097.299 2.689 10.919.152 

2008 1.734 6.959.091 2.511 7.115.965 

2009* 1.544 9.058.397 2.202 883.912 

Sumber: Sumber: PT. Pelindo I (Persero) (2010) 

* Data s/d Nopember 

 
Penurunan jumlah penumpang yang naik/turun di Pelabuhan 

Belawan juga dapat diindikasikan dengan jumlah call kunjungan kapal 
nasional dan asing yang secara umum  mengalami penurunan pada kurun 
waktu 2004-2009 baik pelayaran domestik maupun asing. 

Tabel 8.  
Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan Tahun 2004 - 2009 (Ton) 

Tahun 

Bongkar Muat 

Impor Antar Pulau Ekspor Antar Pulau 

2004 1,331,878 6,791,896 4,486,128 626,855 

2005 2,152,679 7,250,491 4,250,577 840,095 

2006 2,191,452 6,680,041 4,505,600 1,191,452 

2007 2.348.842 6.526.424 3.814.954 750.807 

2008 2.602.766 7.183.537 4.418.290 768.761 

2009* 2.556.528 6.015.462 4.602.002 756.875 

Sumber: PT. Pelindo I (Persero) (2010) 

* Data s/d Nopember 2009 

Seperti halnya dengan jumlah penumpang naik/turun di Pelabuhan 
Belawan, kondisi bongkar muat di Pelabuhan Belawan tidak begitu 
mengalami peningkatan/penurunan yang siginifikan. Jumlah bongkar 
barang impor/eskpor cenderung mengalami peningkatan dalam kurun 
waktu 2004-2009. Sedangkan jumlah bongkar barang antar pulau dalam 
kurun waktu 2004-2009 relatif stabil, begitu juga kondisi muat barang 
antar pulau dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2007-2009. 
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4) Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir 

Kondisi geografis Kota Medan yang berada di dataran rendah           
(2,5 – 50 m dpl) dengan kemiringan tanah bervariasi antara 0 – 3% 
(cenderung datar) dan dilalui oleh 4 (empat) sistem sungai: Sungai 
Belawan, Sungai Deli, Sungai Kera, dan Sungai Percut Sei Tuan. 
Keempat sungai ini , memerlukan pengelolaan drainase secara baik untuk 
mengatasi permasalah banjir dan genangan air yang kerap terjadi pada 
saat musim hujan. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2007 rata-rata 
perbulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya berkisar 
antara 211,67 mm – 230,3 mm atau berkisar 3.087 mm per tahun. 

Kondisi saat ini menunjukkan bahwasanya terdapat 90 titik 
kawasan rawan banjir dengan total kawasan rawan banjir di Kota Medan 
seluas 1.782 Ha. 

Faktor – faktor penyebab permasalahan banjir Medan saat ini, 
secara umum disebabkan oleh hal-hak berikut: :  

 Kondisi lahan di daerah hulu daerah pengaliran sungai-sungai yang 
melewati Kota Medan sudah pada taraf  yang sangat memprihatinkan, 
hal ini mengakibatkan peningkatan debit banjir yang sangat signifikan 
dengan bertambahnya koefesien run-off. Daerah-daerah yang dulunya 
merupakan daerah resapan air maupun daerah pertanian/perkebunan 
yang diharapkan mampu menyimpan dan menahan air telah berubah 
fungsi menjadi daerah pemukiman bahkan beberapa diantaranya telah 
berubah menjadi daerah industri.  

 Beberapa dari titik-titik genangan yang ada merupakan “Daerah 
Cekungan” sehingga sulit untuk mengalirkannya dengan konsep 
drainase sederhana. Dengan tingkat kesulitannya  yang tinggi 
biasanya menelan biaya yang relatif cukup besar. 

 Permasalahan sampah di saluran-saluran drainase yang ada. Masalah 
ini merupakan masalah klasik yang menuntut kesadaran dan 
partisipasi masyarakat sekitar. 

 Street Inlet yang tidak terawat dengan baik sehingga menyulitkan air 
untuk mengalir dari jalan menuju saluran yang ada. 
 

Jaringan drainase yang ada di Kota Medan saat ini terdiri dari saluran 
primer sepanjang 600 km; saluran sekunder 1.700 km dan saluran tertier 
800 km (data tahun 2009). Dari kondisi yang ada dibutuhkan 
pemeliharaan saluran primer sepanjang 600 km; saluran sekunder            
1.700 km dan Saluran tertier 800 km, kemudian rehabilitasi saluran 
sekunder sepanjang 340 km dan saluran tertier 160. Selain pemeliharaan 
dan rehabilitasi saluran drainase juga dibutuhkan pembangunan saluran 
drainase baru untuk saluran sekunder  sepanjang 170 km dan saluran 
tertier  80 km (Sumber: Dinas Bina Marga Kota Medan). 
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Gambar 8. 

Peta Kawasan Rawan Genangan/Banjir Kota Medan 

(Sumber: RTRW Kota Medan 2010 – 2030) 

 
5) Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman 

Seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian di Kota 
Medan, pembangunan perumahan dan permukiman pada saat ini 
berkembang pesat, terbukti banyaknya perumahan-perumahan/real estate 
yang dibangun oleh pihak swasta. Tipe i perumahan tersebut belum dapat 
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dijangkau sepenuhnya oleh masyarakat menengah ke bawah. karena nilai 
jualnya relatif tinggi. Pemerintah memang menyediakan perumahan 
nasional (Perumnas) bagi masyarakat menengah ke bawah, tapi 
pembangunannya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang masih 
memerlukan rumah yang layak huni. Selain itu tidak sebandingnya 
pembangunan perumahan dan permukiman dengan jumlah masyarakat 
yang masih memerlukan rumah yang layak huni mengakibatkan 
tumbuhnya kawasan kumuh yang tidak didukung sarana infrastruktur yang 
memadai. Kawasan kumuh tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai 
masalah kualitas lingkungan hidup kota sekaligus menimbulkan 
permasalahan sosial ekonomi.  

Secara umum, pembangunan bidang perumahan dan permukiman 
dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok pembangunan yaitu : 

 Penyediaan perumahan dan penataan lingkungan pemukiman. 
Jumlah rumah yang ada di Kota Medan pada tahun 2007 terhitung 
sebanyak 262.999 buah, dimana kurang lebih 228.020 rumah atau 
86,7% masuk kategori rumah layak huni. Seiring dengan 
pertumbuhan penduduk, jumlah rumah di Kota Medan pada tahun 
2010 bertambah sangat signifikan menjadi 522.343 buah dan 
417.774 buah diantaranya merupakan rumah layak huni.  

Dari kondisi di atas, beberapa upaya penyediaan perumahan 
dilaksanakan oleh swasta (developer perumahan) yang umumnya 
diperuntukkan untuk kalangan golongan masyarakat 
berpenghasilan menengah ke atas, sedangkan untuk penyediaan 
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah 
pada umumnya dilakukan oleh Perumnas. 

Berdasarkan hasil analisis RTRW Kota Medan 2010 – 2030 
diperkirakan kebutuhan lahan bagi perumahan sampai tahun 2030 
untuk Kota Medan adalah 110.738.040 m2 (11.074 Ha) yang terdiri 
dari 3.592 Ha kavling rumah kecil (359.150 unit), 4.489 Ha kavling 
rumah sedang (179.575 unit), serta 2.993 Ha kavling rumah besar 
(59.858 unit). 

Dari pendataan pembangunan perumahan oleh pihak swasta yang 
dilakukan sampai pada tahun 2010 di 4 (empat) kecamatan 
(Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Barat, Medan Johor, 
Medan Denai) terdapat 78 perumahan dengan total jumlah unit 
rumah terbangun sebanyak 2.376 unit. Direncanakan pada tahun 
2011 akan dilaksanakan pendataan perumahan di 17 kecamatan 
lainnya untuk lebih memutakhirkan data keseluruhan perumahan 
yang ada di Kota Medan. 

Sedangkan upaya penyediaan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di Kota Medan dilakukan utamanya oleh 
Perumnas dengan lokasi terbangun sebanyak 11 lokasi dengan 
total unit rumah terbangun sebanyak 29.950 unit (sumber: RTRW 
Kota Medan).  Namun demikian pembangunannya masih belum 
sebanding dengan jumlah masyarakat yang masih memerlukan 
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rumah yang layak huni sehingga mengakibatkan tumbuhnya 
perumahan/permukiman kumuh.  

Saat ini kawasan permukiman kumuh di Kota Medan i diperkirakan 
mencapai 22,5% dari luas wilayah Kota Medan yang terdiri dari 
88.166 unit rumah atau 16,87% dari jumlah rumah yang ada di Kota 
Medan. Kawasan permukiman kumuh tersebut tersebar di 145 
kelurahan dan  pada umumnya berada pada bantaran sungai dan 
rel KA di pusat kota 

Berbagai upaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah dilakukan seperti  
penyediaan lahan bagi perumahan pada beberapa lokasi. Lokasi  di 
Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan telah 
dibangun 8 Ha untuk perumahan Nelayan sebanyak 1.300 Unit, 
kemudian di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan 
seluas 6 Ha, dan di Kelurahan Tanjung Mulia seluas 3 Ha. 
Sedangkan rencana urban renewal dengan pola konsolidasi lahan 
di Kampung Aur belum bisa terlaksana dan masih memerlukan  
sosialisasi yang berkelanjutan pada masyarakat. 

Selain penyediaan lahan bagi perumahan juga telah dibangun 
beberapa rumah susun baik untuk dimiliki maupun disewakan yang 
tersebar di 9 lokasi di Kota Medan. Adapun kesembilan lokasi 
tersebut adalah sebagai berikut: 

 2 buah Twin Block di Martubung (Kemenpera) 

 3 buahTwin Block di Sei Mati (Cipta Karya) 

 1 buah Twin Block di Tanjung Mulia (Cipta Karya) 

 2 buah Twin Block di Kampus USU (Kemenpera) 

 1 buah Twin Block di Kampus Medan Area (Kemenpera) 

 1 buah Twin Blok di Kampus UMSU (Kemenpera) 

 1 buah Twin Blok di Kampus UIN (Kemenpera) 

 10 Block di Suka Ramai 
 

 Penyediaan kebutuhan sarana prasarana permukiman. 
Penyediaan sarana prasarana permukiman terdiri dari penyediaan 
air bersih dan penyehatan lingkungan berupa penyediaan sanitasi 
dasar yang layak serta pembangunan dan pemeliharaan jalan 
lingkungan. 

Pada tahun 2009, proporsi penduduk Kota Medan yang memiliki 
akses air bersih  mencapai 78,93%. Capaian tahun 2009 tersebut 
jauh meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yang pada 
tahun 2004 rumah tangga yang memiliki akses air bersih baru 
mencapai 63,93%. 

Berdasarkan analisa RTRW Kota Medan tahun 2010 – 2030 
diperkirakan kebutuhan total air bersih rata-rata  sebesar 6.235,27 
liter/detik. Jika dilihat peningkatan kebutuhan air bersih pada tahun 
2030, diperlukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan air 
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bersih dan hal ini dapat dimulai pada periode lima tahun pertama 
jangka waktu pelaksanaan RTRW Kota Medan ini. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan 
bersama – sama dengan PDAM Tirtanadi untuk meningkatkan 
akses air bersih bagi masyarakat khususnya Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satunya dengan 
mencanangkan program air bersih bagi MBR. 

Pada tahun 2007 jumlah sambungan yang melayani MBR sebesar 
11.115 sambungan yang terdiri dari 558 sambungan Hidran Umum 
dan 10.557 sambungan Rumah Tangga 1. Kemudian pada tahun 
2009 dan 2010 kembali dilaksanakan program tersebut dengan 
melayani 7.043 sambungan rumah. 

Namun demikian penyediaan sarana air bersih di Kota Medan 
mengalami kendala dengan adanya defisit air dimana pemakaian 
air pada jam puncak bisa mencapai 1.921 liter/detik. Apabila 
Program MBR yang saat ini sedang berjalan serta sambungan 
reguler terus berkembang tanpa penambahan sumber air, maka 
pada tahun 2013 Kota Medan akan mengalami defisit air sebesar 
9.336 liter/detik pada saat jam puncak. 

Selain itu masih ada beberapa kantong wilayah Kota Medan 
terutama di Medan Utara yang mengalami kekurangan suplai air 
dari PDAM Tirtanadi yang disebabkan tekanan air di wilayah 
tersebut di bawah normal (0,3 bar) bahkan pada beberapa tempat 
sampai saat ini air masih belum mengalir. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut Pemerintah Kota Medan melalui Dinas 
Perumahan dan Permukiman Kota Medan telah membangun sumur 
bor di wilayah – wilayah yang kekurangan air sampai tahun 2007 
sebanyak 7 unit. Pembuatan sumur bor merupakan usaha tanggap 
darurat yang dapat dilakukan untuk memenuhi krisis air bersih di 
Kota Medan.  

Pembangunan sanitasi juga menjadi perhatian bagi Pemerintah 
Kota Medan dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan 
permukiman. Sebagian masyarakat Kota Medan (sekitar 56%) 
masih menggunakan jamban dengan septik tank sebagai sarana 
sanitasi rumah tangganya. Sebagian lainnya sudah dilayani melalui 
jaringan pipa air limbah Kota Medan, meskipun pemanfaatannya 
belum optimal. Dari total kapasitas instalasi pengolahan air limbah 
Kota Medan sebesar 60.000 m3, saat ini yang termanfaatkan 
sebesar 33,33% atau 20.000 m3. 

Bagi masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi yang layak, 
Pemerintah Kota Medan telah berupaya membangun MCK plus 
sampai dengan tahun 2009 sebanyak 7 unit. Selain itu, sanitasi 
berbasis masyarakat (SANIMAS) juga dibangun  di beberapa 
lokasi,  septik terapung sebanyak 30 unit di tahun 2010 dan akan 
bertambah lagi sebanyak 1.150 unit di tahun 2011.  
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Untuk kondisi jaringan jalan setapak/lingkungan sampai dengan 
tahun 2009 sebenarnya relatif baik terutama di inti kota. Sedangkan 
pada daerah pinggiran kota, peningkatan jaringan jalan 
setapak/lingkungan telah dilakukan secara bertahap, yang 
disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran. Dari 22.000 
jumlah jalan setapak/lingkungan di Kota Medan kondisi jalan 
lingkungan yang ada saat ini terdiri dari kondisi baik 29,48%; 
kondisi sedang 36,75%; rusak dan rusak berat 33,48%. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa 36,75% jaringan jalan lingkungan 
masih memerlukan peningkatan kualitas berupa rehabilitasi, 
pemeliharaan dan perawatan. Sedangkan 33,48% membutuhkan  
peningkatan  kualitas berupa pembangunan fisik. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir 
berdampak pada peningkatan kualitas sarana lingkungan. Dalam 
kurun waktu 2004-2009 telah dilaksanakan pembetonan jalan 
setapak sebanyak 3.131 jalan lingkugan di berbagai lokasi di Kota 
Medan. 

 

 Pencegahan dan pemadam Kebakaran 
Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) merupakan usaha 
Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan sarana kota yang 
tangguh dan dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi 
penduduk dan dunia usaha.  Keselamatan  jiwa  yang  berada  di  
dalam  bangunan dan  lingkungannya  harus  menjadi  
pertimbangan  utama khususnya  terhadap  bahaya  kebakaran,  
agar  dapat  melakukan kegiatannya,  dan  meningkatkan  
produktivitas  serta  kualitas hidupnya. Perkembangan 
penyelenggaraan bangunan gedung dewasa ini  semakin  
kompleks  baik  dari  segi  intensitas,  teknologi, maupun kebutuhan 
prasarana dan sarananya termasuk kebutuhan keandalan 
bangunan gedung berupa sistem pencegahan dan pemadam 
kebakaran. 
 
Upaya dan standar pecegahan dan pemadam kebakaran termuat 
dalam beberapa ketentuan seperti Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 20/PRT/M/209 tentang Pedoman Teknis Manajemen 
Proteksi Kebakaran di Perkotaan, Peraturan Pemerintah No. 36 
Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 
28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Keputusan Menteri 
Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan 
dan Permukiman dan Pekerjaan Umum.  
 
Dalam rangka  terwujudnya pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan ini,  pelayanan penanggulangan kebakaran harus tetap 
konsisten pada tujuan pelayanan penanggulangan kebakaran 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 67 

 

sebagai scarvicing sector dan bukan sebagai sumber pendapatan 
asli daerah. Konsekuensi logis dari cara pandang ini tentunya di 
masa datang instansi penanggulangan bahaya kebakaran harus 
tetap meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan meskipun 
secara finansial mungkin dianggap tidak menguntungkan. Untuk itu 
anggarannya harus tetap dijamin agar tidak memutuskan mata 
rantai pelayanan penanggulangan kebakaran. Standar pelayanan 
tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai variabel bagi 
penentuan biaya yang harus disediakan oleh pemerintah kota.  
 
Dengan mengacu pada penyelenggaraan P2K pelayanan 
penanggulan kebakarn  dibagi atas dasar 4 (empat) aspek utama 
yaitu: 
(1) peningkatan waku tanggap kebakaran (response time); 
(2) peningkatan prasarana penanggulangan kebakaran; 
(3)  peningkatan sarana penanggulangan kebakaran; serta 
(4) peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.  

 Peningkatan Pencapaian Waktu Tanggap Kebakaran  
Waktu tanggap adalah total waktu dari saat menerima 
berita/pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke 
lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk 
melaksanakan penyiraman. Waktu tanggap terdiri atas waktu 
pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch 
time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu 
menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap 
melaksanakan penyiraman. Faktor-faktor yang menentukan 
waktu tanggap adalah: 

 Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan 
kebakaran. 

 Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi 
bahaya di lokasi wilayah manajemen kebakaran dan 
kapasitas kemampuan yang ada. Untuk menangani 
kebakaran pada 265,1 km2 wilayah Kota Medan, Dinas P2K 
Kota Medan memiliki 4 pos pemadam kebakaran.  

 Kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap waktu 
tanggap termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan 
sarana pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. 

 Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 
Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen 
Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan menentukan 
waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk 
kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.  

 Peningkatan Prasarana Penanggulangan Kebakaran 
Prasarana penanggulangan kebakaran merupakan seluruh 
komponen pendukung tidak bergerak pada kegiatan 
pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. 
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Komponen pendukung tersebut berupa pasokan air untuk 
pemadaman kebakaran, penyediaan bahan pemadam bukan 
air, aksesibilitas kendaraan pemadam, bangunan pos pemadam 
kebakaran dan sistem komunikasi. Jadi ada 3 (tiga) unsur 
utama dalam peningkatan penanggulan kebakaran yakni: 

 Pasokan Air 
 Bahan Pemadam Bukan Air 
 Aksesibilitas Kendaraan Pemadam 

 

 Peningkatan Sarana Penanggulangan Kebakaran 
Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan 
operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan 
kelengkapan perorangan.  

 Kendaraan Operasional Lapangan 
Berbagai jenis kendaraan dinas/operasional yang dimiliki 
DP2K        Kota Medan untuk mendukung terlaksananya 
tugas dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran dan bencana sebanyak 45 unit dengan rincian 
sbb: Ladder truk sebanyak 4 unit kondisi baik, Fire truck 
(Sistem Portable Pump) sebanyak 13 buah (11 unit kondisi 
baik dan 2 unit rusak ringan), Fire truk (Sistem PTO Pump) 
sebanyak 23 unit (8 baik, 1 rusak ringan, 3 rusak berat dan 
11 afkir), Nissan (Sistem PTO Pump) sebanyak 2 unit (1 baik 
dan 1 rusak berat) dan Mini Truk 1 unit kondisi rusak berat. 

 Peralatan Teknik Operasional dan Kelengkapan Perorangan. 

Peralatan dan perlengkapan kerja untuk kegiatan operasi 
milik DP2K Kota Medan sebahagian merupakan barang 
yang habis pakai. Namun dengan penegakan prosedur tetap 
(Protap)  pemakaian barang-barang tersebut dapat dirawat 
dengan maksimal, sehingga pada saat berakhirnya satu 
tahun anggaran sebahagiannya masih bisa dipergunakan 
pada tahun anggaran berikutnya.  

 

 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 
Pada semester I tahun 2010, telah terjadi kebakaran sebanyak 
103 peristiwa. Bencana kebakaran yang ditanggulangi dengan 
perincian 90 peristiwa di Kota Medan dan 13 peristiwa di 
wilayah luar Kota Medan  (Kab. Deli Serdang). Sedangkan data 
korban jiwa meninggal dan luka-luka pada tahun 2006 s/d 2010 
seperti Gambar 3.1. 
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Gambar 8.   
Korban Jiwa Meninggal dan Luka-luka Akibat Bencana Kebakaran 

(Sumber: Dinas P2K Kota Medan) 

 
Sedangkan untuk kerugian materi yang disebabkan oleh 
bencana kebakaran yang terjadi sejak tahun 2006 hingga Juni 
2010 sejumlah Rp. 171.684.700.000,- 

 

6) Standar pelayanan kota 

Dalam rangka peningkatan kelancaran pelayanan masyarakat, 
Pemerintah Kota Medan telah membangun beberapa sarana gedung 
perkantoran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran tugas 
para aparatur sesuai dengan standar pelayanan kota metropolitan. 

Kondisi bangunan sarana aparatur pemerintah di Kota Medan saat 
ini masih banyak yang harus diperbaiki. Dari jumlah bangunan gedung  
aparatur pemerintah sebanyak 213 unit dimana kondisi baik 58,68 %, 
rusak ringan/sedang 38,96 % dan rusak berat 2,34 %. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa 38,96 % masih memerlukan peningkatan kualitas 
melalui rehabilitasi dan 2,34 % melalui pembangunan gedung baru. 

Berikut ditampilkan kondisi sarana aparatur Pemerintah Kota 
Medan sampai: 

Tabel 8.  
Sarana Aparatur Pemerintah 2009 

No Kantor Jumlah Kondisi Fisik Bangunan 

   Baik Sedang Rusak 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Walikota 
DPRD 
Dinas 
Camat 
Lurah 
Rumah Dinas Walikota 
Terminal  
Rumah Dinas P2K 
Pos Pembantu P2K 
Kantor Pembantu Dinas 
Kebersihan  

1 
1 

18 
21 
151 
1 
2 
7 
4 
3 
1 

1 
1 

12 
14 
85 
1 
2 
- 
4 
1 
1 

- 
- 
6 
7 

60 
- 
- 
7 
- 
2 
- 

- 
- 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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No Kantor Jumlah Kondisi Fisik Bangunan 

   Baik Sedang Rusak 

12. 
13. 
14. 
15. 

Aula / Kantor Dharma wanita 
Aula Candi Borobudur 
Kantor Badan 
Pendopo Lapangan Merdeka 

1 
4 
1 

- 
4 
1 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

Jumlah 216 127 83 5 

Prosentase 100% 59% 38% 3% 

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman (2009) 
 

7) Ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum kota 

Fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan serta 
fasilitas umum yang ada di Kota Medan pada umumnya sudah cukup 
memadai, walaupun belum tersebar secara merata di wilayah Kota 
Medan. Sebagian besar fasilitas tersebut berada di kawasan inti 
perkotaan.  

Berdasarkan data statistik tahun 2009 jumlah fasilitas pendidikan 
untuk TK sebanyak 311 unit, tingkat sekolah dasar sebanyak 810 unit SD 
dan 44 unit Madrasah Ibitidaiyah (MI), pendidikan tingkat SLTP sebanyak 
349 unit SMP dan 67 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), tingkat 
pendidikan SLTA terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 
202 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 134 unit dan 
Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 29 unit. Untuk jenjang Perguruan Tinggi 
di Kota Medan terdapat 5 unit Perguruan Tinggi (PT) negeri negeri dan 
Perguruan Tinggi Swasta yang terdiri dari Universitas 19 unit, Institut           
2 unit, Sekolah Tinggi 50 unit, Akademi 55 unit dan Politeknik 8 unit 
(sumber: RTRW Kota Medan 2030). 

Sementara itu pembangunan di bidang keagamaan di Kota Medan 
selalu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. 
Jumlah fasilitas peribadatan di Kota Medan dipengaruhi oleh jumlah 
penganut masing-masing agama. 

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui jumlah fasilitas 
peribadatan terbanyak adalah mesjid yaitu sebanyak 826 unit,                    
ini disebabkan oleh jumlah penduduk mayoritas di Kota Medan adalah 
Islam. Selain mesjid juga tersedia mushalla sebanyak 675 unit. 
Sedangkan fasilitas peribadatan terbanyak kedua yaitu gereja sebanyak 
525 unit, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk beragama kristen yang 
merupakan penduduk terbanyak kedua setelah penduduk beragama 
Islam. Untuk fasilitas peribadatan terkecil adalah kuil sebanyak 39 unit.  

Untuk pembinaan kehidupan umat beragama serta dalam rangka 
mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang religius, dirasakan perlu 
untuk menyediakan pusat aktifitas keagamaan yang representatif.         
Salah satu kegiatan yang sudah dirintis adalah  rencana pembangunan 
Medan Islamic Center. Medan Islamic Center dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan pemberdayaan umat dengan fungsi - fungsi 
sebagai pusat kegiatan  ibadah dan penguatan persatuan dan silaturrahim 
umat Islam, sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat dengan 
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mengakomodasi berbagai kepentingan pengembangan bisnis yang sesuai 
dengan norma-norma Islam.  Medan Islamic Center direncanakan juga 
sebagai pusat pengembangan pendidikan Islam dan penerapan konsep-
konsep Islam secara integratif dan konprehensif. Selain itu, wadah ini juga 
dimaksudkan sebagai  pusat jaringan kerjasama antara institusi Islam 
yang telah ada dan yang akan lahir (nasional, regional dan internasional) 
dalam upaya mengembangkan kebudayaan Islam sebagai salah satu 
upaya menuju Kota Medan yang religius. 

Sarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting pada 
masyarakat Kota Medan. Pemanfaatan ruang sarana kesehatan untuk 
fasilitas rumah sakit bagi kebutuhan penduduk kelas menengah ke atas 
terletak di pusat kota dan jumlahnya sudah mencukupi. Rumah sakit ini 
umumnya berada di dekat jalur utama dan bergabung dengan fungsi-
fungsi pemanfaatan ruang yang lain seperti pusat perbelanjaan, 
pendidikan, perumahan mewah, hotel dan lain-lain. Sedangkan untuk 
menengah ke bawah umumnya menyebar di kawasan-kawasan 
permukiman setingkat kelurahan agar pelayanannya lebih dekat dengan 
penduduk. 

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Medan sudah sangat 
memadai, hal ini disebabkan oleh fungsi Kota Medan itu sendiri sebagai 
Ibukota Propinsi Sumatera Utara. Jumlah fasilitas Kesehatan yang 
terdapat di Kota Medan hingga saat ini adalah sebanyak 1.002 unit yang 
terdiri atas Puskesmas sebanyak 39 unit, Pustu sebanyak 40 unit, BPU 
sejumlah 421 unit, Rumah Bersalin sejumlah 431 unit dan Rumah Sakit 
sejumlah 71 unit. Kecamatan Medan Denai memiliki fasilitas kesehatan 
terbanyak yaitu 79 unit. Sedangkan Kecamatan Medan Maimun memiliki 
fasilitas kesehatan terkecil yaitu sejumlah 15 unit. 

Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit di Kota Medan terdiri atas 
Rumah Sakit Umum (RSU), Rumah  Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Rumah 
Sakit Jiwa (RSJ), RSK Mata, RSK Kusta dan RSK Bedah. Berdasarkan 
Tipenya RSU Adam Malik merupakan satu-satunya rumah sakit  yang 
termasuk dalam Tipe A. RSU Dr. Pringadi termasuk dalam Tipe B dan 
rumah sakit-rumah sakit lainnya termasuk dalam tipe C dan Tipe D. 

Tahun 2012 akan segera beroperasi RS. Pendidikan Universitas 
Sumatera Utara di jalan Dr. Masur Padang Bulan Medan, yang 
merupakan rumah sakit Tipe A dengan kapaistas 500 tempat tidur.         
Selain berdampak positip kepada pelayanan kesehatan kota, tetapi perlu 
diantisipasi pertambahan pergerakan lalu lintas di jalan tersebut karena 
merupakan jalan kolektor penting di bagian Selatan kota. 

 

8) Sistem informasi pembangunan kota  

Kualitas rencana pembangunan kota yang kurang optimal selama 
ini tidak terlepas dari dukungan ketersediaan data dan informasi yang 
masih terbatas, serta rendahnya program dan kegiatan penyusunan 
kerangka studi, instrumen analisis, dan studi-studi terapan yang dilakukan, 
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termasuk pengkoordinasiannya. Akibat lebih jauh dari keterbatasan-
keterbatasan dan faktor-faktor di atas adalah masih relatif rendahnya 
tingkat pengintegrasian dan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan 
dan pendanaan antar SKPD dan antara SKPD dengan SKPD lainnya 
secara hirarki (Propinsi-Departemen Teknis), termasuk masih lemahnya 
tolok ukur yang digunakan dalam evaluasi kinerja yang diselenggarakan. 
Kurangnya pelaksanaan studi-studi terapan yang bersifat strategis dan 
taktis juga menyebabkan kurangnya informasi  untuk  mengidentifikasi  
masalah-masalah fundamental dalam pembangunan kota, sehingga 
berimplikasi sulitnya penerapan pendekatan kuantitatif dalam 
memformulasikan sasaran dan program-program pembangunan kota 
secara jelas dan terukur. 

Untuk itu perlu dibangun suatu sistem informasi yang berbasis GIS 
terutama untuk pembangunan bidang fisik yang terkait dengan tata ruang, 
jalan, jembatan, pertamanan, kebakaran dan perkim. Dalam RTRW Kota 
Medan 2010-2030 seluruh data perencanaan telah berbasis GIS. Dengan 
menggunakan peta perencanaan berbasis GIS ini seluruh SKPD dapat 
membangun basis data sendiri dengan mengacu kepada RTRWK. 
Dengan menggunakan data dasar berbasis GIS, seluruh program 
pembangunan dapat dilakukan secara sinergi, terintegrasi dan terukur. 

 

9) Prasarana dan sarana listrik dan telekomunikasi 

Kebijaksanaan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan 
ekonomi, khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut 
diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik dan 
perluasan jaringan distribusi agar penyediaan  tenaga listrik mencukupi 
dengan  mutu pelayanan yang baik. 

Jumlah pelanggan listrik di Kota Medan sampai tahun 2007 
mencapai 462.371 pelanggan dengan Energi terjual sebanyak           
2.381.694 MWH. Pada tahun 2003 banyaknya listrik yang disalurkan PLN 
cabang Medan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 1.872,8 GWH 
dan pada tahun 2007 sebesar 2.381,7 GWH. Peningkatan ini merupakan 
dampak dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan juga 
peningkatan jumlah rumah, jumlah industri serta perkembangan kegiatan-
kegiatan lain yang membutuhkan tenaga listrik. Prasarana dan sarana 
listrik Tahun 2007 di Kota Medan terdiri dari jaringan tegangan menengah 
sepanjang 1.857,30 Kilometer Sirkuit (KmS), jaringan tegangan rendah 
sepanjang 2.551,73 KmS dan 2.577 unit trafo dengan kapasitas sebesar 
484.224 MVA. Di samping itu, jumlah energi listrik yang hilang pada tahun 
2003 sebesar 378.860 MWH (15,22 %) dan tahun 2007 menurun menjadi 
304.252 MWH (11,32 %). Hal ini membuktikan bahwa PLN mampu untuk 
meningkatkan pengamanan.  

Saat ini penyediaan jaringan telepon dalam bentuk SST (Satuan 
Sambungan Telepon) oleh PT. Telkom sudah menjangkau daerah-daerah 
pinggiran di Kota Medan. Berdasarkan perkiraan dalam rencana tata 
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ruang wilayah Kota Medan, kebutuhan masyarakat pada tahun-tahun 
mendatang terhadap prasarana komunikasi masih sangat besar. 
Sehingga dana yang perlu dipersiapkan untuk pengembangannya juga 
cukup besar. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi selain kabel 
(SST), seperti telepon selular yaitu dengan mendirikan BTS (Base 
Tranceiver Station)  dari berbagai provider dapat membantu menambah 
variasi/pilihan bagi masyarakat dan dapat menjadi salah satu potensi 
penarik pendatang/wisatawan. 

Saat ini operator telepon seluler yang beroperasi di Kota Medan 
sebanyak 13 perusahaan dengan total tower telekomunikasi yang telah 
terbangun sampai dengan tahun 2010 sebanyak 505 buah               
(sumber: Manajemen Pengelolaan dan Rancang Bangun Tower Bersama 
Kota Medan).  

Untuk memelihara estetika ruang udara Kota Medan, maka 
sebaran tower telekomunikasi perlu dibatasi dan perlu adanya integrasi 
antar sesama provider dengan membuat “Tower Bersama”, misalnya 
dengan pembuatan “Menara Medan”. Dalam waktu dekat Kota Medan 
akan memiliki peraturan daerah tentang pengaturan pola penyebaran 
BTS. 

 

b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum tersebut di atas, berbagai 
permasalahan pokok dalam penyelenggaraan peningkatan aksesibilitas 
daerah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota di Kota 
Medan dapat disajikan sebagai berikut: 

1) Jaringan prasarana dan sarana transportasi dan lalu lintas yang 
terintegrasi 

 Penyebaran fungsi dan pusat-pusat yang belum merata, belum 
adanya integrasi antara sistem transportasi dan tata guna lahan 
sehingga pusat-pusat kegiatan tidak memiliki ruang untuk 
perpindahan moda transport dan sebaliknya terminal dan titik-titik 
moda transport tidak ditetapkan sebagai pusat-pusat kegiatan kota. 

 Permasalahan jumlah armada Mobil Penumpang Umum (MPU) dan 
Bus yang tergolong sudah sangat besar dengan jumlah trayek yang 
begitu banyak (trayek banyak yang tumpang tindih dengan ruas 
jalan yang sama), ditambah lagi operasi angkutan antar kota yang 
bisa masuk melayani dari dan ke pusat kota. 

 Tidak seimbangnya pertumbuhan/perubahan penggunaan lahan 
(land- use) dengan pengembangan jaringan jalan yang ada di 
perkotaan.  

 Penerapan manajemen lalu lintas yang kurang tepat. 

 Tidak tertatanya hirarki jalan di dalam struktur ruang kota, sehingga 
secara sistem terdapat “Bottle Neck” atau sumbatan-sumbatan arus 
lalu lintas. 
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2) Pembangunan prasarana dan sarana jalan, jalan tol, under pass, 
jalan layang, jalan lingkar luar dan dalam. 

 Masih rendahnya kuantitas dan kualitas prasarana jalan, jembatan.  
Kondisi jalan saat ini sebenarnya relatif baik terutama di inti kota. 
Sedangkan pada derah pinggiran kota, peningkatan jaringan jalan 
dan jembatan telah dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan 
dengan kemampuan alokasi anggaran.  

 Kurangnya koordinasi dan kerjasama  pembangunan dan 
pemeliharaan prasarana jalan, jembatan antara Pemerintah Kota 
Medan, Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sekitar 
Kota Medan. 
Kewenangan pengelolaan jalan arteri masih menjadi tanggung 
jawab pemerintah atasan. Sinkronisasi kebijakan, program dan 
kegiatan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan 
dengan pemerintah atasan, pemerintah daerah kabupaten yang 
berbatasan dengan Kota Medan dan instansi yang memanfaatkan 
jaringan jalan dan jembatan juga belum optimal. 

 Belum terselesaikannya pembebasan lahan jalan lingkar luar eks 
MUDP menyebabkan efektivitas dari kapasitas jalan menjadi 
berkurang. 

 Rendahnya partisipasi masyarakat untuk membangun serta 
menjaga dan memelihara prasarana jalan dan jembatan. 
Kerusakan jalan sering disebabkan aktivitas-aktivitas masyarakat 
yang melakukan pengangkutan material bahan bangunan seperti 
tanah yang melebihi kapasitas daya dukung konstruksi jalan, 
timbunan bahan bangunan di badan atau di pinggir jalan yang 
menyebabkan terhalangnya aliran air ke drainase saat hujan, dan 
lain-lain. 

 Masih rendahnya kuantitas dan kualitas data-base prasarana jalan, 
jembatan, drainase serta energi dan sumber daya 
mineral.Pembuatan data base jalan yang telah dilakukan belum 
mampu mencakup keseluruhan kondisi ruas jalan yang ada di Kota 
Medan. Keberadaan data base dan sistem informasi jaringan jalan 
dan jembatan sangat diperlukan untuk efektifitas dan efesiensi 
perencanaan pembangunan maupun pemeliharaan jaringan jalan 
dan jembatan. Data base berguna untuk memilih skala prioritas di 
antara banyaknya kebutuhan peningkatan jaringan jalan dan 
jembatan. Data yang benar dan lengkap dapat memudahkan 
estimasi pembiayaan pembangunan dan juga manajemen waktu 
pelaksanaan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan jaringan 
jalan dan jembatan. 

 

3) Kepelabuhanan laut dan udara 

 Perlu adanya komitmen yang kuat antar tingkatan pemerintahan 
dalam rangka pengembangan serta peningkatkan skala pelayanan 
pelabuhan Belawan dan bandara udara untuk mendukung 
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perwujudan Kota Medan sebagai salah satu kawasan strategis 
nasional. 

 

4) Prasarana dan sarana pengendalian banjir 

 Belum terintegrasinya sistem drainase primer dan sekunder dan 
tertier. 

 Masih banyaknya saluran drainase terbuka dan hirarki drainase 
yang tidak tertata baik menyebabkan banyak sampah terkumpul di 
saluran sehinggga air tidak dapat mengalir dengan lancar. 

 Kapasitas saluran semi primer Sungai Sikambing sudah terlalu 
kecil jika dibandingkan dengan debit banjir sedangkan kondisi 
lapangan tidak memungkinkan lagi dilakukan pelebaran sehingga 
memerlukan pemecahan khusus antara lain dengan membuat 
sudetan ke Sei Belawan. 

 Masih kurangnya kesadaran masyarakat menjaga dan merawat 
saluran drainase kota yang telah dibangun, bahkan ada yang 
memanfaatkannya dengan membangun di atas dan di samping 
saluran drainase menyebabkan kapasitas efektif saluran semakin 
mengecil. 

 

5) Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman 

 Masalah penyediaan perumahan dan penataan lingkungan 
permukiman 
Pada aspek ini terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang selalu 
dialami pemerintah Kota Medan, antara lain : 

 Masih rendahnya penyediaan rumah yang layak huni terutama 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  

 Masih terdapatnya kawasan permukiman yang belum tertata 
secara baik. 
Permasalahan ini antara lain belum maksimalnya upaya 
revitalisasi bangunan/lingkungan bersejarah dan masih 
rendahnya kualitas kawasan permukiman baik yang ilegal 
maupun yang legal. Selain itu arsitektur Kota Medan belum 
memiliki acuan yang khas. 

 Mahalnya harga tanah dan pembangunan rumah vertikal yang 
belum membudaya seperti apartemen, kondominium atau flat 
(rumah susun). 
 

 Masalah penyediaan kebutuhan sarana prasarana permukiman. 
Pada aspek ini terdapat 2 (dua) permasalahan utama yang selalu 
dialami Kota Medan, antara lain : 
 Rendahnya prasarana dan sarana lingkungan perumahan 

Ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan 
merupakan salah satu komponen dalam meningkatkan 
kenyamanan dan estetika bagi masyarakat kota. Jalan setapak 
atau jalan lingkungan yang ada diperkirakan saat ini dengan 
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kondisi rusak sebanyak 15.450. Penurunan kemampuan 
prasarana lingkungan permukiman tersebut tidak terlepas dari 
rendahnya perawatan dan pengembangan prasarana setelah 
dibangun. Kondisi tersebut dipengaruhi juga oleh peran serta 
masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan prasarana 
yang telah dibangun dinilai masih rendah. 

 Prasarana permukiman juga masih kurang secara kualitas. 
Permasalahan utama lainnya dalam penyelenggaraan urusan 
perumahan dan permukiman dalam 5 (lima) tahun ke depan 
adalah terkait dengan peningkatan prasarana permukiman 
yaitu  masih kurangnya penyediaan sarana air bersih.  

 PDAM Tirtanadi belum mampu menambah debit air bersih 
untuk mengimbangi pertambahan permintaan dari masyarakat. 

 Kesadaran masyarakat untuk membangun sanitasi yang baik 
masing kurang. 

 Kesulitan dalam membangun sistem sanitasi pada kawasan – 
kawasan permukiman padat  penduduk. 
 

 Masalah Pencegahan dan Pemadam Kebakaran 
Pada aspek ini terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang selalu 
dialami pemerintah Kota Medan, antara lain : 

 Belum optimalnya sistem tanggap darurat bencana kebakaran, 
yang terdiri dari : 
- Frekwensi dan skala kebakaran di Kota Medan cenderung 

meningkat.  
- Adanya hambatan akses pencapaian lokasi kebakaran 
- Wilayah Manajemen Kebakaran sebagai bahagian dari 

perencanaan Kota belum sesuai Kepmeneg PU 
No.11/KPTS/2000. 

 Adanya keterbatasan dalam peningkatan kualitas pelayanan 
pemadam kebakaran yang terdiri dari : 
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur 

pencegahan dan pemadaman kebakaran.  
- Minimnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan 

dan pemadaman kebakaran  
- Terbatasnya dana operasional dan pemeliharaan  
- Kondisi bangunan kantor, bengkel dan garasi serta pos 

pemadam yang kurang layak dan kurang memadai 
- Terbatasnya dana kesejahteraan dan jaminan keselamatan 

kerja bagi petugas  
 Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pencegahan 

bencana kebakaran, yang terdiri dari : 
- Rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta 

dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran akibat rendahnya pemahaman terhadap bahaya 
kebakaran 
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- Banyak bangunan gedung dan lingkungan yang tidak 
memenuhi persyaratan keselamatan 

  

6) Standar pelayanan kota 

 Penyediaan sarana dan prasarana publik belum didasarkan pada  
sistem rencana penyediaan fasilitas berbasis kebutuhan 
masyarakat (demand responsive approach). 

 Bentuk fisik kota yang tidak ideal, mengecil di bagian tengah dan 
mempunyai beberapa wilayah kantong yang menjorok 
menyebabkan permasalahan penyediaan fasilitas dan utilitas 
perkotaan menjadi kurang efisien dan membutuhkan biaya yang 
lebih tinggi  serta pelayanan administrasi pemerintahan menjadi 
kurang efektif. Selain itu permasalahan ini juga menyebabkan 
perkembangan bagian utara relatif lambat. 

 Rendahnya peran serta masyarakat dalam memelihara sarana 
dan prasarana kota yang telah terbangun, menyebabkan 
seringkali fasilitas yang ada rusak bahkan hilang. 

 Pemanfaatan sarana – sarana publik untuk kepentingan pribadi 
mengakibatkan terganggunya kepentingan publik. 

 Belum berjalannya peyerahan fasum di wilayah perumahan 
penduduk kepada Pemerintah Kota Medan yang menjadi 
hambatan keberlanjutan perawatan dan pengelolaannya. 

 

 

7) Ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum kota 

 Belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah 
Kota Medan dan penempatan fasilitas sosial dan umum yang 
belum terintegrasi dengan sarana angkutan umum. 

Diperkirakan Kota Medan membutuhkan pembangunan 
TK/RA/Penitipan Anak secara merata sebanyak 114 unit, untuk 
bias meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan anak usia 
dini (PAUD) mencapai 58,76% tahun 2015. Di samping itu, Kota 
Medan juga membutuhkan pembangunan sekolah baru untuk 
jenjang pendidikan dasar bermutu sebanyak 10 SD, 5 SMP, 8 MI, 
5 MTs, sehingga setiap Kecamatan memiliki jumlah  sekolah 
jenjang pendidikan dasar yang proporsional dengan jumlah anak 
usia sekolah pada jenjang yang sama di setiap kecamatan.. 

Selain itu juga dibutuhkan pembangunan baru SMA/SMK/MA 
secara merata sebanyak 3 sekolah untuk SMA, 9 sekolah untuk 
SMK, dan 5 untuk MA, sehingga setiap kecamatan memiliki jumlah 
sekolah pada jenjang yang sama.  
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8) Sistem informasi pembangunan kota  

Masalah dan tantangan pokok dalam pengembangan sistem informasi 
pembangunan kota yang terintegrasi adalah : 

 Terbatasnya dukungan kerangka studi, instrumen analisis dan studi 
lapangan yang dilakukan sebelum menyusun rencana 
pembangunan kota. 

 Masih terbatasnya wadah dan sarana partisipasi publik dalam 
proses perencanaan pembangunan kota. 

 Akses masyarakat terhadap informasi pembangunan kota masih 
sangat minim 

 Belum optimalnya penggunaan sistem informasi berbasis GIS 
sebagai media koordinasi dan integrasi pembangunan fisik kota 
dengan mengacu kepada RTRW Kota Medan. 

 

9) Prasarana dan sarana listrik dan telekomunikasi 

 Terkait dengan krisis energi listrik, untuk itu selain perlu 
penambahan pembangkit tenaga listrik juga perlu direncanakan 
kota yang hemat energi dengan menumpukan moda pergerakan 
menggunakan transportasi massal dan pejalan kaki serta bangunan 
hemat energi. 

 Belum adanya pemanfaatan energi listrik alternatif selain dari 
PLTA, PLTG, dan PLTU seperti pemanfaatan sampah, batu bara 
menjadi listrik. 

 Keberadaan tower telekomunikasi di Kota Medan saat ini masih 
belum tertata dengan baik.  

 Belum adanya aturan main yang jelas dan adil bagi semua pihak 
mengenai pembanguna tower bersama. 

 

c. Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 dalam rangka 
penyelenggaraan agenda Peningkatan Aksesibilitas Daerah, Ketersediaan 
Dan Kualitas Infrastruktur Serta Utilitas Kota adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya jumlah kendaraan umum yang masuk terminal pda 
tahun 2015 menjadi 100% 

2. Meningkatnya tingkat okupansi angkutan umum tahun 2015 menjadi 
60%  

3. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2015 sebesar 
50% 

4. Meningkatnya jumlah kendaraan yang melaksanakan uji kelaikan 
jalan kendaraan bermotor pada tahun 2015 sebesar 10% 
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5. Meningkatnya fungsi dan peranan terminal bis untuk mendukung 
kegiatan sosial ekonomi kota.  

6. Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2015 
menjadi 97,74% 

7. Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah kendaraan tahun 
2015 menjadi 0,16% 

8. Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan udara tahun 2015 
menjadi 9.443.287 orang 

9. Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan laut tahun 2015 
menjadi 208.355 orang 

10. Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan laut/udara untuk 
mendukung kegiatan sosial ekonomi kota 

11. Menurunnya luas wilayah kebanjiran tahun 2015 menjadi 1.000 Ha 
12. Meningkatnya rasio permukiman layak huni tahun 2015 menjadi 

89,28% 
13. Menurunnya persentase kawasan kumuh tahun 2015 menjadi 1% 
14. Meningkatnya rumah tangga bersanitasi tahun 2015 menjadi 70% 
15. Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 

2015 menjadi 81,26% 
16. Meningkatnya standar pelayanan mínimum  pencegahan dan 

pemadam kebakaran  menjadi 100% di tahun 2015 
17. Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran menjadi 75% 

tahun 2015. 
18. Meningkatnya jumlah hidran kota yang dapat digunakan pada tahun 

2015 sebesar 123 titik. 
19. Meningkatnya jumlah lahan untuk pembangunan pos pemadam 

kebakaran tahun 2015 menjadi 8 lokasi. 
20. Meningkatnya jumlah armada pemadam kebakaran tahun 2015 

sebanyak 16 unit. 
21. Meningkatnya jumlah reservoir air kebakaran menjadi 8 lokasi. 
22. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur melalui 

pembangunan/rehabilitasi gedung kantor menjadi 93,79 % tahun 
2015 

23. Meningkatnya jumlah sekolah dalam kondisi baik, untuk jenjang 
pendidikan dasar SD menjadi 93%, MI menjadi 85%. SMP menjadi 
98%, MTs menjadi 80%, SMA menjadi 99%, SMK menjadi 99%, dan 
MA  menjadi 75%  tahun 2015. 

24. Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2015 
menjadi 99,44% 

25. Meningkatnya ketersediaan daya listrik tahun 2015 menjadi 
1.597.814 KWh 

 

d. Arah Kebijakan 
Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan untuk agenda 

prioritas Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta 
Utilitas Kota daerah di Kota Medan dirumuskan  arah kebijakan, sebagai 
berikut: 
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1. Meningkatkan pembangunan jaringan prasarana dan sarana 
transportasi dan lalu lintas yang terintegrasi 

2. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana jalan, jalan tol, 
under pass, jalan layang, jalan lingkar luar  

3. Mendorong pengembangan kepelabuhanan laut dan udara 
4. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian 

banjir 
5. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan 

permukiman 
6. Mengembangkan standar pelayanan kota 
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas 

umum kota 
8. Mengembangkan sistem informasi pembangunan kota yang 

terintegrasi 
9. Mendorong peningkatan pembangunan prasarana dan sarana listrik 

dan telekomunikasi 

 

e. Program 
Program-program yang dirancang untuk mewujudkan agenda 

prioritas Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Serta 
Utilitas Kota, antara lain adalah: 

1) Program Penyusunan Norma, Standar di Bidang Perhubungan 
Program ini dimaksudkan untuk menyediakan acuan kebijakan bidang 
perhubungan melalui kegiatan pokoknya antara lain Studi Rancang 
Bangun Terminal Tipe A, Studi Re-Design Persimpangan, dan 
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota  bidang perhubungan 
serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. 

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 
LLAJ 
Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi perlengkapan 
jalan yang telah terpasang seperti marka jalan, rambu-rambu lalu 
lintas, median jalan, traffic light, halte, ATCS, dan alat pengujian 
kenderaan bermotor. 

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan 
pengemudi jalan di jalan raya melalui kegiatan pokok antara lain 
peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, 
sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, Pemilihan 
dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan  umum 
teladan, operasionalisasi angkutan umum massal. 

4) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat 
penguna jasa perhubungan melalui kegiatan pokok antara lain 
pembangunan termasuk halte bus, taxi, gedung terminal, 
pembangunan Ruang Tunggu di PKB Amplas serta kegiatan – 
kegiatan penunjang lainnya. 
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5) Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas 
dengan melengkapi perlengkapan jalan di Kota Medan antara lain 
Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS), Pengadaan rambu 
- rambu lalu lintas, Pemasangan RPPJ, deliniator, speedbump, cermin 
tikungan, pagar pengaman jalan, dan didukung kegiatan – kegiatan 
penunjang lainnya. 

6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan 
Bermotor 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan laik jalan kendaraan 
bermotor wajib uji di Kota Medan melalui pengadaan buku uji 
Kendaraan Bermotor dan perlengkapannya, dan penambahan jalur 
pengujian kendaraan bermotor. 

7) Program Rumah Tangga Bersanitasi 
Program ini meliputi pembangunan penyehatan lingkungan yang 
terdiri dari sektor pembangunan sanitasi dan air bersih yang bertujuan 
untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang bersanitasi dan 
mempunyai akses air bersih melalui kegiatan pokok antara lain 
pemasangan pipa distribusi air limbah (house connection), percepatan 
pembangunan sanitasi untuk masyarakat bagian utara, sosialisasi 
pelaksanaan pembangunan sanitasi, pemasangan sumur bor dan 
pipa distribusi 5 liter/detik, pembangunan sumur bor untuk menambah 
kapasitas air PDAM Tirtanadi, dan monitoring dan evaluasi kinerja 
pembangunan pengelolaan air minum serta kegiatan – kegiatan 
penunjang lainnya. 

8) Program Permukiman Layak Huni 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan rumah tangga yang layak 
huni melalui kegiatan pokok antara lain pembangunan KASIBA dan 
LISIBA, sosialisasi program konsolidasi lahan di kawasan 
permukiman kumuh di inti kota, konsolidasi lahan, dan penataan dan 
peremajaan kawasan serta beberapa kegiatan penunjang lainnya. 

9) Program Pengembangan Perumahan 
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sektor perumahan 
melalui kegiatan pokok antara lain penyusunan naskah akademis dan 
ranperda tentang pembinaan & pengembangan perumahan, 
penyusunan database perumahan dan permukiman Kota Medan, 
kajian pembiayaan penyediaan perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR), Pengadaan lahan bagi Rusuna, dan 
Penyusunan NSPK Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Medan 
serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. 

10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas umum pada 
kawasan perikanan tangkap melalui kegiatan Pembangunan MCK 
Umum 
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11) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gedung 
aparatur pemerintah melalui kegiatan pokok antara lain pembangunan 
gedung kantor, pembangunan terminal terpadu tuntungan, 
pembangunan pos pembantu pemadam kebakaran serta kegiatan – 
kegiatan penunjang lainnya. 

12) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan pokok antara lain 
pembangunan trotoar, dan pembangunan jalan dan jembatan serta 
didukung oleh kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. 

13) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memeliharan sarana 
jalan dan jembatan di 21 kecamatan kota Medan.  

14) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan 
jembatan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sistem informasi/data base jalan/jembatan dan drainase pada Dinas 
Bina Marga Kota Medan sebagai acuan dalam merencanakan 
pembangunan jalan, jembatan dan drainase di Kota Medan. 

15) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sarana dan prasarana kebinamargaan untuk mendukung kinerja 
kebinamargaan. 

16) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
Program ini bertujuan untuk mengatasi rawan genangan/banjir melalui 
pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, tanggul penahan 
banjir rob, dan pembuatan kolam/waduk penampungan (water 
detention) serta beberapa kegiatan penunjang lainnya. 

17) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/brojong 
Program ini bertujuan untuk memelihara/merehabilitasi saluran 
drainase/gorong – gorong/talud melalui kegiatan pokok yaitu 
rehabilitasi/pemeliharaan talud dan drainase di 21 Kecamatan di Kota 
Medan. 

18) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang 
berpotensi merusak lingkungan 
Program ini bertujuan untuk memelihara sarana dan prasarana jalan 
dan drainase yang telah terbangun melalui kegiatan pokok antara lain 
pengawasan atas izin penggunaan ruang milik jalan, sosialisasi izin 
pemanfaatan air bawah tanah, dan sosialisasi izin penyediaan 
ketenagalistrikan yang tidak terhubung jaringan transmisi nasional 
Kota Medan. 
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19) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program ini dimaksudkan meningkatkan ketersediaan sarana dan 
prasarana bidang kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana 
untuk Puskesmas perkotaan. 

20) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiagaan dan 
pencegahan bahaya kebakaran di Kota Medan melalui kegiatan 
pokok antara lain pembebasan lahan pembangunan pos pembantu 
pemadam kebakaran, penyuluhan pencegahan bencana kebakaran, 
pengadaan mobil pemadam kebakaran, dan penyusunan RISPK Kota 
Medan serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. 

21) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 
Program ini bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana 
olahraga di Kota Medan melalui kegiatan pokok antara lain 
peningkatan pembangunan prasarana olahraga, dan studi kelayakan 
rencana sport centre. 

 

f. Matriks Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2011 - 2015 
Untuk mencapai prioritas peningkatan aksesibilitas daerah dan 

kualitas infrastruktur dan utilitas kota dicapai melalui SKPD-SKPD berikut 
ini: 

(1) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran 
(2) Dinas Perumahan dan Permukiman 
(3) Dinas Pertamanan Kota Medan 
(4) Dinas Perhubungan 
(5) Dinas Bina Marga 
(6) Dinas Kesehatan 
(7) Dinas Pemuda dan Olahraga 
(8) Dinas Pertanian dan Kelautan 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut:
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                   

1 2   Kesehatan                   

1 2 01 Program Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

% 100 100 500 100 550 100 605 100 666 100 732 100 3.053 Dinkes 

1 3   Pekerjaan Umum                   

1 3 01 Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Meningkatnya 
panjang jalan kota 
dan jembatan 

% 95 95,07 63.176 95,21 68.774 95,35 74.377 95,495 81.263 95,64 68.309 95,64 355.898 Dinas Bina 
Marga 

1 3 02 Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan (Dana 
BDB) 

Meningkatnya 
panjang jalan kota 
dan jembatan 

% 95 95,07 7.000 95,21 7.700 95,35 8.470 95,495 9.317 95,64 10.248,7 95,64 42.735,7 Dinas Bina 
Marga 

1 3 02 Program Pembangunan 
Saluran Drainase/ Gorong-
Gorong 

Menurunnya kawasan 
rawan 
genangan/banjir 

% 6,41 5,88 63.144 5,35 229.562 4,83 290.713 4,30 316.948 3,77 285.109 3,77 1.146.552 Dinas Bina 
Marga 

1 3 03 Program Rehabilitasi/ 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

Kondisi jalan dan 
jembatan dalam 
keadaan baik 

% 75,09 79,54 101.487 84,04 111.654 88,568 122.531 93,136 134.990 97,7385 148.487 97,74 619.149 Dinas Bina 
Marga 

1 3 04 Program Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan (dana DAK) 

Kondisi jalan dan 
jembatan dalam 
keadaan baik 

% 75,09 79,54 11.918 84,04 13.110 88,57 14.421 93,14 15.863 97,74 17.449 97,74 72.762 Dinas Bina 
Marga 

1 3 05 Program Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan (dana 
Pendamping DAK) 

Kondisi jalan dan 
jembatan dalam 
keadaan baik 

% 75,09 79,54 1.324 84,04 1.457 88,57 1.602 93,14 1.763 97,74 1.939 97,74 8.085 Dinas Bina 
Marga 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 3 06 Program Rehabilitasi / 
Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan (dana BDB) 

Kondisi jalan dan 
jembatan dalam 
keadaan baik 

% 75,09 79,54 200 84,04 400 88,57 800 93,14 1.600 97,74 3.200 97,74 6.200 Dinas Bina 
Marga 

1 3 07 Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Talud/Brojong 

Meningkatnya kondisi 
drainase dan street 
inlet dalam keadaan 
baik 

% 50,00 13,75 41.162 32,48 56.081 53,39 62.587 77,14 71.093 100,00 68.436 100,00 299.360 Dinas Bina 
Marga 

1 3 08 Program Pembangunan 
Sistem Informasi/Data 
Base Jalan dan Jembatan 

Terbangunnya Sistem 
Informasi/data base 
jalan dan jembatan 

% 70,00 75,00 500 80,00 3.600 85,00 700 90,00 800 95,00 900 95,00 6.500 Dinas Bina 
Marga 

1 3 09 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Kebinamargaan 

Tersedianya sarana 
dan prasa-rana 
kebinamargaan dalam 
kondisi laik pakai 

% 70,00 75,00 11.253 80,00 13.306 85,00 15.425 90,00 17.158 95,00 19.006 95,00 76.148 Dinas Bina 
Marga 

1 3 10 Program Pengawasan dan 
Penertiban Kegiatan 
Rakyat yang Berpotensi 
Merusak Lingkungan 

Meningkatnya 
pemeliharaan kualitas 
prasarana dan sarana 
kota 

% 50,00 55,00 165 60,00 182 65,00 200 70,00 220 75,00 242 75,00 1.007 Dinas Bina 
Marga 

1 4   Perumahan Rakyat                   

1 4 01 Program Rumah Tangga 
Bersanitasi 

Jumlah Rumah 
Tangga Bersanitasi 

% 65,00 66,20 36.009 67,15 39.800 68,10 37.425 69,05 31.207 70,00 22.384 70,00 166.825 Dinas Perkim 

1 4 02 Program 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jalan dan Jembatan 

Jumlah sarana dan 
prasarana dasar 
permukiman yang 
terbangun/terpelihara 

% 77,50 15,16 73.000 18,28 88.000 20,11 96.800 22,12 106.480 24,33 117.128 100,00 481.408 Dinas Perkim 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 86 

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 4 03 Program Permukiman 
Layak Huni 

Jumlah Lahan / 
Permukiman layak 
huni 

% 79,98 89,50 9.000 89,44 190.305 89,39 43.562 89,33 29.549 89,28 27.693 89,28 117.150 Dinas Perkim 

1 4 04 Program Pengembangan 
Perumahan 

Meningkatnya kinerja 
sektor perumahan 

% 100,00 100,00 7.085 100,00 9.226 100,00 12.802 100,00 2.414 100,00 2.082 100,00 33.609 Dinas Perkim 

1 4 05 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Meningkatnya sarana 
dan prasarana 
aparatur 

% 58,68 20,67 25.370 28,62 35.137 18,16 22.296 15,50 19.025 17,05 20.928 100,00 122.756 Dinas Perkim 

1 4 06 Program Peningkatan 
Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 

Meningkatnya 
Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 

% 80,00 90,00 5.565 92,00 16.854 94,00 17.820 97,00 19.140 100,00 19.976 100,00 79.354 DP2K 

1 7   Perhubungan                   

1 7 01 Program Penyusunan 
Norma, Standar di Bidang 
Perhubungan 

Tersedianya Norma, 
Standar di Bidang 
Perhubungan 

% 55,00 60,00 1.400 65,00 360 70,00 0 75,00 0 80,00 0 80,00 1.760 Dinas 
Perhubungan 

1 7 02 Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Terpeliharanya 
Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

% 75,00 80,00 13.565 85,00 14.933 90,00 17.438 95,00 19.195 100,00 21.130 100,00 86.261 Dinas 
Perhubungan 

1 7 03 Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

Meningkatnya disiplin 
Pengguna Angkutan 

% 7,00 10,00 775 20,00 66.243 30,00 86.317 40,00 106.399 50,00 126.489 50,00 386.222 Dinas 
Perhubungan 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 7 04 Program Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 

Terbangunnya sarana 
dan prasarana 
perhubungan 

% 50,00 60,00 1.150 65,00 12.880 70,00 16.068 75,00 19.265 80,00 22.471 80,00 71.834 Dinas 
Perhubungan 

1 7 05 Program Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Terkendalinya 
keamanan dan 
kelancaran lalu lintas 

% 50,00 60,00 47.758 65,00 52.534 70,00 57.787 75,00 63.566 80,00 69.923 80,00 291.568 Dinas 
Perhubungan 

1 7 06 Program Peningkatan 
Kelaikan Pengoperasian 
Kend. Bermotor 

Meningkatnya 
kelaikan 
pengoperasian Kend. 
Bermotor 

% 5,00 10,00 7.688 10,00 8.456 10,00 2.042 10,00 2.246 10,00 2.471 50,00 22.902 Dinas 
Perhubungan 

1 18   Pemuda dan Olahraga                   

1 18 01 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana OR 

Meningkatnya sarana 
dan prasarana 
olahraga 

% 87,20 88,20 1.800 89,20 1.980 90,20 2.178 91,20 2.396 92,20 2.635 92,20 14.495 Dispora 

2     URUSAN PILIHAN                   

2 5   Kelautan dan Perikanan                   

2 5 01 Program Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 2,91 2,93 99 2,95 0 2,97 0 2,99 0 3,01 0 3,01 99 Distanla 
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8.3  INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN 
PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI KETIGA 

 
Dalam upaya mewudkan misi ke tiga Meningkatkan Akselerasi 

Pertumbuhan Ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka indikasi 
rencana program dan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2011-2015 
adalah sebagai berikut: 
 
8.3.1  Peningkatan Produktivitas dan Inovasi Daerah 
a. Kondisi Umum 

Agenda ini merupakan bagian dari agenda utama kegiatan 
perekonomian Kota Medan yang ke depan akan dijalankan lebih 
terintegrasi dan berorientasi pada perbaikan yang bekelanjutan 
(sustainable improvement). Oleh karenanya,  agenda ini secara makro 
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan, 
peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat dalam 
implementasinya akan menginternalisasi upaya-upaya yang terencana 
dan terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing serta 
inovasi.   

 
Sejumlah arah kebijakan yang dipersiapkan untuk mendukung 

agenda ini adalah:  
1) Meningkatkan tata kelola ekonomi kota,  
2) Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemerintah daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler,  
3) mengembangkan potensi ekonomi kota,  
4) Meningkatkan akses prasarana dan sarana fisik kegiatan ekonomi 

daerah,  
5) Meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi daerah dan,   
6) Restrukturisasi BUMD. 

Keseluruhan ruang lingkup arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan 
dalam uraian berikut: 
 
1) Meningkatkan Tata Telola Ekonomi Kota  

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, setiap 
pemerintah daerah diberikan kewenangan dan peran aktif 
membangun daerahnya dengan harapan dapat mendorong 
pembangunan yang lebih merata. Tata kelola ekonomi dilakukan oleh 
para pemerintah daerah untuk membuat daerahnya menjadi daerah 
yang aman dan nyaman bagi kegiatan perekonomi masyarakatnya. 
Beberapa aspek yang menentukan keberhasilan tata kelola ekonomi 
kota adalah perijinan usaha, interaksi pemda dengan pengusaha, 
program pengembangan bisnis, integritas kepala daerah, biaya 
transaksi, kualitas infrastruktur fisik, keamanan berusaha dan resolusi 
konflik serta peraturan daerah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro 
ekonomi yang sangat penting dalam menggambarkan keberhasilan 
tata kelola ekonomi kota. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan 
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perkembangan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan 
tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. 
Perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan 
menghitung peningkatan total produksi dan jasa (PDRB) atas dasar 
harga konstan selama satu tahun. 

Tabel 8.  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan 2006 – 2009 (Dalam %) 

Sektor/Lapangan Usaha 2006 2007 2008*) 2009**) 

1. Pertanian 0,37 5,14 3,89 4,18 

2. Pertambangan dan penggalian -5,89 -10,3 -13,49 0,46 

3. Industri pengolahan 6,59 6,08 3,91 1,71 

4. listrik, gas dan air 5,39 -2,81 4,52 5,06 

5. Konstruksi 11,01 6,43 8,07 8,22 

6. Perdagangan, hotel, &restoran 6,15 5,94 5,6 8,47 

7. Transportasi & telekomunikasi 13,34 10,61 8,15 9,22 

8. Keuangan & jasa perusahaan 5,08 12,82 10,31 2,94 

9. Jasa-jasa 6,34 6,83 7,08 7,42 

PDRB 7,76 7,78 6,89 6,56 

*) angka perbaikan     
**) angka sementara     

Sumber: BPS Kota Medan 

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Medan dari tahun 
2006 hingga 2009 relatif tinggi, yakni rata-rata 7,25 persen. 
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,78 
persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2009 
sebesar 6,56 persen yang disebabkan pengaruh krisis ekonomi 
global. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan ditopang oleh tumbuhnya 
sektor transportasi dan telekomunikasi, sektor konstruksi serta sektor 
keuangan dan jasa perusahaan. Pada tahun 2009, sektor transportasi 
dan telekomunikasi tumbuh sebesar 9,22 persen, disusul sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,47 persen dan diikuti 
sektor konstruksi sebesar 8,22 persen.  

Dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sangat 
berhubungan erat dengan penatakelolaan ekonomi daerah yang 
hingga kini belum efektif sebagaimana diharapkan. Berbagai aspek 
penaata kelolaan ekonomi kota masih perlu dibenahi antara lain:  

 Peningkatan kualitas standar pelayanan kepada masyarakat, 

 Peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi 
pemerintahan, 

 Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengurusan perizinan,  

 Penghapusan berbagai pungutan liar, 

 Peningkatan kualitas interaksi pemerintah Kota Medan dengan 
para pengusaha, 

 Meningkatkan kualitas infrastruktur fisik yang relatif masih 
minim,  
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 Tersedianya peraturan-peraturan daerah yang mendukung 
kegiatan pembangunan ekonomi kota. 
 

2) Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran 
pemerintah daerah dan ekspor bersih/ perdagangan interinsuler 

Tingkat konsumsi suatu masyarakat ditentukan oleh jumlah 
pendapatan yang diperolehnya. Semakin tinggi jumlah pendapatan, 
maka semakin tinggi pula jumlah uang yang dikeluarkan untuk 
konsumsi. Jumlah pendapatan masyarakat Kota Medan dapat 
digambarkan dengan nilai PDRB per kapita yang merupakan nilai 
PDRB dibagi jumlah penduduk.  Sampai batas-batas tertentu, angka 
PDRB per kapita dapat mencerminkan tingkat pendapatan per kapita 
suatu daerah. Oleh karenanya PDRB perkapita dapat digunakan 
sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah 
atau wilayah. 

Tabel 8. 
PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan  

tahun 2005-2009 

PDRB 2005 2006 2007 2008 2009

PDRB Perkapita adh berlaku (juta Rp.) 20,91 23,63 26,62 32,03 33,93

perubahan (%) 26,96 13,03 12,65 16,56 9,36

PDRB Perkapita adh konstan 2000 (juta Rp.) 12,35 13,17 14,09 15,04 15,68

perubahan (%) 5,11 6,7 6,96 6,75 4,25
       Sumber: BPS Kota Medan 

Investasi merupakan kegiatan penambahan atau pembentukan 
barang modal tetap dan perubahan stok baik berupa barang jadi 
maupun barang setengah jadi. Investasi merupakan kegiatan yang 
paling penting dalam mendorong perekonomian suatu wilayah. 
Peningkatan investasi berarti akan meningkatkan kesempatan kerja 
bagi masyarakat dan selanjutnya meningkatkan pendapatan 
masyarakat serta meningkatkan jumlah produk dan jasa (PDRB).  

Kota Medan merupakan kota yang sangat potensia  untuk 
menjadi tujuan investasi. Berbagai faktor yang mendukung investasi 
untuk masuk ke Kota Medan adalah stabilitas ekonomi, keamanan, 
tenaga kerja yang relatif murah dan terampil, letaknya yang strategis, 
dan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku produksi.  Selain itu, 
Kota Medan juga memiliki Kawasan Industri yang memiliki sarana dan 
prasara pendukung kegiatan produksi. 
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Tabel 8. 
Nilai Investasi Menurut Lapangan Usaha di Kota Medan  Tahun 2006 – 2009 

(Miliar Rp) 

LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008 2009 

1. Pertanian 97,9 372,74 315,11 429,19 

2. Pertambangan dan penggalian 0,08 0,92 1,17 0,04 

3. Industri pengolahan 2.553,07 2.448,83 1.851,30 3.061,22 

4. Listrik, gas dan air  762,39 411,46 532,51 1.190,07 

5. Konstruksi 1.953,80 1.339,57 1.903,74 1.970,45 

6. Perdagangan, hotel & restoran 2.895,56 2.632,56 2.985,88 3.392,04 

7. Transportasi dan telkomunikasi 2.834,43 2.549,47 2.363,47 1.725,82 

8. Keuangan dan jasa 
perusahaan 

1.075,56 2.785,37 2.576,70 2.504,13 

9. Jasa jasa 804 885,27 1.044,99 162,22 

Jumlah 12.976,79 13.426,19 13.574,86 14.435,18 

Sumber : BPS Kota Medan 

 

Nilai investasi di Kota Medan mengalami pertumbuhan dari 
tahun 2006 - 2009 sebesar 11,2 persen atau rata-rata mencapai         
3,75 persen pertahun. Krisis global finansial pada tahun 2008 tidak 
memberikan dampak terhadap nilai investasi di Kota Medan. 
Pertumbuhan investasi tersebut menggambarkan bahwa potensi 
usaha di Kota Medan masih cukup baik.  

Investasi Kota Medan masih didominasi oleh investasi pada 
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Disusul investasi pada 
sektor industri pengolahan dan sektor keuangan dan jasa perusahaan. 
Tingginya investasi pada sektor ini menyebabkan struktur ekonomi 
Kota Medan didominasi oleh ketiga sektor ini. Pada tahun 2009, 
pertumbuhan sektor listrik, gas dan air meningkat cukup besar yakni 
mencapai 123,48 persen, yang diikut dengan pertumbuhan sektor 
industri pengolahan sebesar 65,36 persen. Besarnya pertumbuhan 
investasi di sektor listrik, gas dan air akan memberikan dampak yang 
baik bagi perekonomian Kota Medan. 

Lebih jauh lagi, Kota Medan merupakan pintu masuk dan keluar 
arus barang sehingga bukan saja menyebabkan kota ini berkembang 
pada  kegiatan perdagangan interinsuler (antar pulau), melainkan juga 
perdagangan antara negara. Posisi yang strategis menyebabkan Kota 
Medan sangat mendukung perekonomian yang terbuka. Kota Medan 
memiliki Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Udara Polonia yang 
merupakan wilayah kepabeanan untuk kegiatan ekspor-impor, 
walaupun barang yang diekspor tidak mesti dari hasil kegiatan 
ekonomi masyarakat Kota Medan. 

Nilai ekspor akan dicatat berdasarkan nilai free on board (fob) 
yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal di pelabuhan 
untuk siap diekspor. Sedangkan nilai impor akan dicatat berdasarkan 
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nilai cost insurance and freight (cif) yaitu nilai barang di atas kapal di 
pelabuhan bongkar. Kegiatan ekspor-impor memiliki peran yang 
penting untuk memperluas pasar dari produk yang dihasilkan oleh 
masyarakat Kota Medan. Nilai ekspor yang melalui Pelabuhan Laut 
Belawan dan Pelabuhan Udara Polonia Kota Medan mengalami 
peningkatan pada tahun 2006 hingga tahun 2008 yakni dari USD 5,52 
miliar menjadi USD 9,26 miliar. Namun pada tahun 2009, sebagai 
dampak dari krisis global finansial, nilai ekspor yang melalui Kota 
Medan mengalami penurunan menjadi USD 6,46 miliar. 

Perekonomian yang semakin terbuka, menyebabkan arus 
barang masuk melalui impor ke Kota Medan juga menunjukkan 
kecenderungan meningkat. Meningkatnya kebutuhan barang untuk 
konsumsi dan produksi yang diimpor menandakan perekonomian Kota 
Medan semakin berkembang. Di samping itu, semakin meningkatnya 
nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar telah menyebabkan nilai impor 
barang yang melalui Kota Medan meningkat dari hanya USD 1,47 
miliar pada tahun 2006 menjadi USD 3,70 miliar pada tahun 2008. 
Namun akibat krisis global finansial, nilai impor barang juga 
mengalami penurunan.  

Tabel 8. 
Nilai Ekspor-Impor Melalui Kota Medan Tahun 2006 - 2009 

 2006 2007 2008 2009 

1. Ekspor (nilai FOB, Milyar USD) 5,52 7,08 9,26 6,46 

2. Impor (nilai CIF . Milyar USD) 1,47 2,11 3,7 2,72 

3. 
Surplus Perdagangan (Milyar 
USD) 

4,07 4,97 4,07 3,74 

Sumber: BPS Kota Medan 

Kegiatan perdagangan luar negeri memberikan hasil yang 
positip bagi perekonomian Kota Medan. Dari transaksi internasional 
ini, Kota Medan mendapatkan surplus perdagangan sekitar USD 4,2 
miliar dalam empat tahun terakhir. Walaupun pada tahun 2009, nilai 
surplus perdagangan Kota Medan mengalami sedikit penurunan 
menjadi USD 3,74 miliar.                

3) Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Kawasan  
strategis adalah kawasan budidaya/ kawasan tertentu yang 

berskala besar dan berperan secara nasional dan daerah, dalam 
kegiatan industri, pariwisata dan suaka alam. Sedangkan kawasan 
cepat tumbuh merupakan kawasan budidaya yang di dalamnya 
terdapat kegiatan produksi jasa, permukiman yang berkontribusi 
penting bagi pengembangan ekonomi daerah.  

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh di Kota 
Medan disesuaikan dengan arahan struktur ruang Rencana Tata 
Ruang Provinsi, dalam hal ini  Medan termasuk dalam hierarki pusat 
pelayanan primer, yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi 
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Sumatera Utara, Wilayah Sumatera bagian Utara dan Wilayah 
Nasional/ Internasional yang lebih luas. Sebagai pusat pelayanan 
primer „A‟ kota Medan diarahkan sebagai pusat aktivitas sekunder dan 
tersier bagi Provinsi sumatera Utara dengan fungsi utama: 

 Pusat pemerintahan provinsi, 

 Pusat perdagangan dan jasa regional, 

 Pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa regional, 

 Pusat pelayanan jasa pariwisata, 

 Pusat transportasi darat, laut dan udara regional, 

 Pendidikan tinggi, 

 Industri 
 

Untuk sektor industri, Kota Medan memiliki beberapa kawasan 
yang termasuk dalam kriteria kawasan cepat tumbuh antara lain 
Kawasan Industri Medan (KIM) yang berada dekat Pelabuhan Laut 
Belawan. KIM memiliki luas lahan 514 Ha dan menyediakan fasilitas 
listrik 120 MW dan menampung sebanyak 86 perusahaan swasta 
nasional dan 17 perusahaan asing. Untuk mengantisipasi 
perkembangan industri dan kebutuhan lokasi berusaha yang lebih 
besar, Kota Medan telah menyediakan Kawasan Industri Baru (KIB), 
yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan dengan luas lahan         
650 Ha, dan masih bisa dikembangkan menjadi 1000 Ha.                        
Di samping itu, terdapat beberapa kawasan sentra industri kecil yang 
tumbuh dan berkembang di Kota Medan antara lain : 

 Sentra kerajinan rotan di Jl. Gatot Subroto Gg. Pertama 

 Sentra penjualan Bika Ambon dan oleh-oleh khas Medan di 
Jl. Mojopahit 

 Sentra Kerupuk Ubi di Jl. Pelajar Ujung & di Kecamatan 
Tuntungan 

 Sentra Keramik di Jl. Alfalah 

 Sentra Tahu Tempe di Martubung dan Tanjung Sari 

 Sentra Cor Logam di Jl. Sidorukun 

 Sentra Sepatu di Pusat Industri Kecil (PIK)  Menteng 

 Sentra Sulaman Kristik di Jl. Yos Sudarso  
 
Pada sektor perikaan dan kelautan, Kota Medan juga 
mengembangkan kawasan cepat tumbuh berbasis kelautan yaitu 
Minapolitan. Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan 
perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem 
manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip: integrasi, efisiensi, 
kualitas, dan akselerasi. 

Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari 
sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan 
perikanan, jasa, perumahan, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. 
Minapolitan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor.12/MEN/2010 adalah konsepsi 
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pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan 
berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan 
percepatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan RI Nomor: 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan 
Minapolitan, Kota Medan merupakan salah satu dari 197 Kawasan 
Minapolitan. Pemerintah Kota Medan juga juga telah menetapkan 
Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan 
sebagai kawasan pengembangan minapolitan sesuai dengan Surat 
Keputusan Walikota Medan no: 532/1284 K tanggal 7 Oktober 2010.   

Kawasan Minapolitan di kawasan utara Kota Medan memiliki 
hubungan dua arah dengan Kota Medan secara umum:  

 Pertama kekuatan dan potensi pertumbuhan ekonomi Kota 
Medan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan 
Minapolitan.   

 Kedua, setelah melewati fase investasi dan berbagai program 
pemberdayaan di kawasan Minapolitan, maka pada gilirannya 
nanti Kota Medan dan masyarakat secara keseluruhan dapat 
memetik keuntungan jangka panjang atas eksistensi kawasan 
minapolitan. 

Begitupun pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh 
di Kota Medan masih belum optimal. Berbagai masalah dan tantangan 
yang harus diselesaikan untuk mempercepat pengembangan 
kawasan strategis dan cepat tumbuh dan mendukung peningkatan 
daya saing kawasan dan produk unggulan adalah:  

 Keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk 
pengembangan produk unggulan;  

 Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari 
pelaku pengembangan kawasan di daerah;  

 Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang 
berpihak pada pelaku usaha kecil dan mikro;  

 Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang 
berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang 
berkelanjutan dalam perekonomian daerah;  

 Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama 
diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik 
pemerintah (antar sektor), swasta, lembaga non pemerintah, dan 
petani, serta antara pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, dalam 
upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan;  

 Masih terbatasnya akses pelaku usaha skala kecil terhadap 
modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan 
teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya 
mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;  

 Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di 
daerah dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk 
unggulan daerah; serta  
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 Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar 
negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan 
produk unggulan. 

4) Meningkatkan akses prasarana dan sarana fisik kegiatan 
ekonomi daerah 

Sarana fisik kegiatan ekonomi yang utama adalah pelabuhan 
baik udara maupun laut. Pelabuhan laut berperan penting dalam 
mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Pelabuhan 
laut yang menjadi andalan Kota Medan adalah Pelabuhan Belawan 
yang berjarak 26 km dari pusat kota. Pelabuhan ini tidak hanya 
berperan penting bagi perekonomian Kota Medan, tetapi juga bagi 
daerah lain  di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ekspor dan impor 
Kabupaten/Kota lain dilakukan di pelabuhan ini dapat dilihat dari 
aktivitas bongkar muat barang setiap harinya. Sampai saat ini 
pelabuhan Belawan telah memiliki fasilitas pelabuhan penumpang dan 
barang termasuk terminal peti kemas. Kecenderungan 
berkembangnya jasa transportasi lewat laut ini memerlukan fasilitas 
tambahan yang lebih memadai. Terbatasnya daya tampung barang di 
pelabuhan menuntut pembangunan fasilitas dengan lokasi yang dekat 
dengan pelabuhan tetapi memadai.  Sesuai dengan arahan 
perkembangan Kota Medan pada masa mendatang perlu dilakukan 
investasi pada bidang usaha peti kemas dan pergudangan. 

Bandara Polonia yang terletak di ibukota Provinsi Sumatera 
Utara yang satu-satunya merupakan Bandara Internasional di pulau 
Sumatera, yang dilengkapi dengan fasilitas operasional yang cukup 
baik sehingga pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 dapat 
mendarat. Bandara Polonia selain menunjang transportasi 
internasional juga mempunyai peran yang sangat tinggi melayani 
transportasi nasional dan regional sehingga keberadaan Bandara 
Polonia dapat menunjang kegiatan perekonomian di wilayah bagian 
barat Indonesia maupun ke luar negeri, khususnya dalam rangka 
menunjang kerjasama ekonomi sub Regional IMT-GT. 

Selain pelabuhan, sarana dan prasarana fisik kegiatan ekonomi 
tumbuh sejalan dengan pesatnya perkembangan Kota Medan. 
Pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan, perhotelan dan restoran 
ditandai dengan munculnya sarana dan prasarana berupa pusat-pusat 
perbelanjaan modern, hotel dan restoran di pusat Kota Medan. 
Demikian pula halnya keberadaan fasilitas keuangan, transportasi, 
telekomunikasi, jasa perusahaan dan industri pengolahan yang juga 
banyak tumbuh di pusat kota.  

Namun akses prasarana dan sarana fisik kegiatan ekonomi 
daerah di Kota Medan masih terkonsentrasi pada kawasan  pusat 
kota. Perlu dilakukan upaya untuk penyebaran prasarana dan sarana 
fisik kegiatan ekonomi di kawasan pinggiran kota terutama kawasan 
Utara Kota  Medan. Salah satu sarana fisik yang penting adalah 
pembangunan pasar tradisional di kecamatan yang belum mempunyai 
pasar.  Selain itu, upaya mendorong penyebaran fasilitas ekonomi 
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adalah dengan  penyediaan akses prasarana dan sarana fisik utama 
di kawasan-kawasan yang minim fasilitas baik yang dilakukan oleh 
pemerintah maupun swasta.  

 
5) Mengembangkan Potensi Ekonomi Kota  

Terdapat sepuluh produk unggulan hasil industri kecil di Kota 
Medan yang merupakan potensi ekonomi Kota Medan. Komoditi 
unggulan ini termasuk produk konsumsi sederhana, misalnya perabot 
rumah tangga dari kayu, anyaman rotan, alas kaki dan barang hasil 
konveksi. Adapun komoditi unggulan dari  industri kecil makanan 
misalnya kopi olahan, sirup markisa, bika ambon dan kerupuk ubi. 
Salah satu produk makanan ini, bika ambon  telah menjadi buah 
tangan yang khas untuk dibawa bagi yang berkunjung ke Kota Medan.  

Sektor perdagangan dan industri di kota Medan juga merupakan 
potensi ekonomi kota, apalagi nilainya cukup dominan dalam 
pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peranan i 
sektor industri dan perdagangan mencapai komposisi separuh dari 
total PDRB yang merupakan roda penggerak perekonomian yang 
dominan, sehingga perhatian dalam bidang ini selayaknya harus lebih 
serius. Regulasi yang menghambat peningkatan kegiatan bidang 
industri dan perdagangan perlu direvisi di samping memberikan 
kemudahan dalam pelayanan administrasi dan kalau memungkinkan 
dukungan finansial terutama bagi pelaku industri mikro dan kecil.  

Di luar potensi bisnisnya, Kota Medan sangatlah layak menjadi 
tujuan wisata. Selain untuk mengunjungi lokasi seperti Danau Toba 
atau Berastagi yang sejuk, Kota Medan sendiri sarat dengan objek 
wisata. Tujuan wisata di Kota Medan di antarnya adalah Taman 
Buaya di kawasan Sunggal, berisikan 3.000 ekor buaya aneka jenis. 
Namun wisata yang paling menarik di Kota Medan adalah bangunan 
tuanya yang dibangun dari pertengahan abad XX di Medan. Sebagian 
besar bangunan tua itu masih ada sampai kini, indah dan memberi 
gambaran utuh pada Kota Medan masa lalu.  

Lebih jauh lagi, potensi pariwisata terbesar Kota Medan adalah 
MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) yang lebih 
akrab dengan singkatan MICE merupakan istilah untuk usaha jasa 
konvensi, perjalanan insentif dan pameran. Sebagai salah satu tujuan  
wisata MICE, Medan  didukung oleh keberadaan fasilitas, aksesibilitas  
dan potensi sumberdaya alam maupun manusia yang besar. MICE 
potensial sebagai ujung tombak pariwisata Kota Medan karena 
sebagai salah satu jenis industri, MICE dianggap mendatangkan 
multiplier effect yang signifikan, karena melibatkan begitu banyak 
pebisnis antara lain Exhibition Organizer (EO), Professional 
Conference Organizer (PCO), Stan Kontraktor, Supplier, Florist, Event 
Organizer, pemilik gedung, tenaga kerja musiman, percetakan, 
transportasi, Biro Perjalanan Wisata (BPW), Agen Perjalanan Wisata 
(APW), Hotel, Perusahaan Souvenir, UKM, dan masih sangat banyak 
lagi. 
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Kota Medan juga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang 
cukup besar. Pengembangan perikanan merupakan upaya untuk 
mendorong revitalisasi sektor perikanan dan kelautan melalui konsep 
minapolitan. Gambaran dari potensi tersebut diantaranya jumlah 
produksi ikan didasarkan pada perbandingan antara jumlah produksi 
ikan dengan target daerah. Berdasarkan data tahun 2008, sekitar 
96,5% produksi ikan dapat dicapai dari total target yang diharapkan. 
Dimana total produksi ikan sebesar 68.976 ton, sedangkan target 
produksi ikan yang diharapkan hanya mencapai 71.496 ton pada 
tahun 2008. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator 
jumlah produksi ikan di Kota Medan pada tahun 2008 sebesar 96,5%. 

Upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk 
mempertahankan bahkan meningkatkan produksi ikan di antaranya 
dengan menyediakan satu unit dermaga di Kelurahan Nelayan Indah 
guna mendukung aktifitas nelayan bongkar muat dan pemasaran hasil 
tangkapan, menyediakan alat tangkap berupa jaring kembung dan 
pukat sambung serta perlengkapan alat bantu pemasaran dan 
menyediakan GPS sebanyak 20 unit sebagai alat bantu penangkapan 
ikan untuk nelayan.  

Selain itu, untuk meningkatkan produksi ikan terutama perikanan 
budidaya,  Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan kegiatan 
antara lain (a) pembinaan dan pelatihan budidaya air tawar dan 
pengolahan ikan untuk anggota PTP2WKSS di Kelurahan 
Percontohan di Kota Medan, (b) melaksanakan demplot budidaya air 
payau sebagai upaya peningkatan mutu hasil perikanan dengan 
menyediakan dana sebagai operasional BBI di kelurahan Ladang 
Bambu Kecamatan Medan Tuntungan,  dan (c) menyediakan saprodi 
bagi budidaya udang di Kelurahan Sicanang serta (d) melaksanakan 
kegiatan pelatihan pasca panen bagi kelompok pengolah hasil 
perikanan dan nelayan.  

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk 
mempromosikan dan meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat 
Kota Medan adalah melalui sosialisasi gemar mengkonsumsi ikan 
untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan serta membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu, 
Pemerintah Kota Medan mempromosikan hasil-hasil perikanan 
dengan mengikutsertakan pada acara Medan Fair, PRSU dan Hari 
Nusantara sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran 
produk ikan Kota Medan. 

Sedangkan potensi pertanian masih cukup menjanjikan di Kota 
Medan dengan total areal lahan pertanian seluas 8.286 ha atau         
31,26 % dari luas wilayah kota Medan. Sampai pada saat ini masih  
bidang pertanian/peternakan yang dikelola masyarakat dengan 
menggunakan areal lahan sawah  di 11 kecamatan dengan jumlah 
seluruhnya 2.252 Ha, dan Tegal Kebun yang diusahakan petani 
seluas 970 Ha. 

Jumlah petani dan peternak yang ada saat ini di Kota Medan 
yaitu 261.487 orang. Untuk memudahkan penyuluhan oleh Petugas 
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Penyuluh Lapangan, para Petani/Peternak telah membentuk 
organisasi Kelompok Tani sebanyak 231 kelompok tani, Gapoktan          
12 Kelompok Usaha pertanian. Jenis usaha yang dilaksanakan 
disesuaikan dengan kondisi areal pertanian yang ada di Kota Medan, 
dengan memilih komoditi holtikultura yaitu tanaman hias, tanaman 
buah – buahan dan biofarmaka.  

 
Tabel 8.  

Potensi Tanaman Hias Kota Medan 
No Jenis 

Usaha 
Komoditi Tanaman 

Hias 
Jumlah 
(Orang) 

Skala Usaha 

1 Pedagang Anggrek 12 <  400 m2 

2 Petani Anggrek 8 400 m2 s/d 10.500 m2 

3 Petani Anggrek &  Tanaman 
Hias Berdaun Indah 

45 400 m2 s/d 10.500 m2 

4 Pedagang Anggrek & Tanaman 
Hias Berdaun Indah 

88 <  400 m2 

 Jumlah  153  

 Sumber :  Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan 

 

Pemasaran Tanaman hias di Kota Medan tersebar di                       
21 Kecamatan, sedangkan pendapatan petani tanaman hias tersebut 
dapat diandalkan sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi petani 
tanaman hias Kota Medan yang tersebar di 21 Kecamatan telah dapat 
memasarkan antar kota dan antar propinsi seperti Jawa, Pekan Baru 
dan Aceh. Hasil penjualan tanaman hias cukup tinggi di bandingkan 
dengan pendapatan tanaman pangan. 

Untuk membantu petani tanaman hias memasarkan tanamannya 
telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menunjang 
pengembangan pemasaran antara lain: melaksanakan Pameran 
Tanaman Hias, Pasar Tani dan memfasilitasi Petani mengikuti 
pameran / bursa tanaman hias di luar Propinsi Sumatera Utara. 
 
Berikut data kegiatan pameran yang sudah pernah dilaksanakan dan 
diikuti. 

Tabel 8.  
Pelaksanaan Kegiatan yang Menunjang Pemasaran 

Tanaman Hias di Kota Medan 

No. Kegiatan Tahun Peserta Omset / Bln 

1 Pameran Tanaman Hias 2005 35 20.462.079 

2 Pameran Tanaman Hias 2006 54 23.138.000 

3 Pameran Tanaman Hias 2007 63 64.138.000 

4 Pameran Tanaman Hias 2008 65 74.739.000 

5 Pameran Tanaman Hias 2009 74 82.212.000 
Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan 

 
Berdasarkan tabel di atas, kegiatan Pameran yang bergerak di 

bidang tanaman hias terus mengalami peningkatan baik jumlah 
peserta maupun omset / bulan. oleh karena itu pembangunan Sentra 
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Pemasaran Tanaman Hias sangat diharapkan. Hal ini berguna selain 
meningkatkan pendapatan petani juga dapat menjadi sumber  retribusi 
usaha tanaman hias untuk i menambah pendapatan daerah. 

Untuk mendukung pengembangan Tanaman Hias di Kota Medan 
Kementerian Pertanian R.I telah mengalokasikan dana Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) khususnya Tanaman Hias sejak tahun 
2003 sampai saat ini dana yang sudah direalisasikan sebesar                 
Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).                
Dengan jumlah penerima 20 Kelompok dan 34 orang.  

Dari dana yang tersalurkan sebagian besar sudah digulirkan 
kepada anggota kelompok lainnya dan sampai saat ini pembinaan 
terus berlanjut yang dilaksanakan oleh staf Dinas Pertanian dan 
Kelautan Kota Medan. Sejalan dengan pengembangan petani 
Tanaman Hias di Kota Medan, juga bergerak Asosiasi Tanaman Hias 
dan mereka terus melakukan pembenahan diri.  Saat ini di Kota 
Medan telah terbentuk beberapa Asosiasi antara lain : PAI (Persatuan 
Anggrek Kota Medan), ASPENI (Asosiasi Pengusaha Petani Flora 
Indonesia).  

Mengingat Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara 
yang merupakan tempat persinggahan wisatawan domestik maupun 
manca negera  dipandang i perlu untuk mendorong pengembangan 
komoditi home industri,  pertanian, peternakan, dan perikanan. Hal ini 
dimungkinkan karena sebagai tempat persinggahan diperlukan hasil 
olahan yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas kota Medan. 
Komoditi Home industri  dan i pertanian, selama ini telah dibina oleh 
Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan berupa manisan, olahan 
makanan ringan, dan beberapa jenis minuman dalam bentuk jamu.    

6) Meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi daerah  

Maju mundurnya perekonomian satu daerah juga bergantung 
pada daerah-daerah lain, khususnya daerah yang berdekatan. 
Kerjasama antar daerah diharapkan menjadi satu jembatan yang 
dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi 
sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.          
Kota Medan misalnya, dapat digambarkan bahwa kegiatan 
ekonominya sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi di daerah 
tetangganya seperti  Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang.  

Hubungan antara pusat-pusat kegiatan perkotaan di Mebidang 
(Medan, Binjai dan Deliserdang) ini juga sangat erat. Hubungan antar 
pusat-pusat kegiatan tersebut seharusnya membawa keuntungan 
(dampak positif) tidak hanya bagi Kota Medan sebagai kota inti, tetapi 
juga keuntungan bagi perkembangan Kota Binjai dan Lubuk Pakam 
sebagai kota satelit. Saat ini, sudah terbentuk pusat-pusat kegiatan 
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yang berskala regional yang tersebar di wilayah Metropolitan 
Mebidang.  

Namun hubungan saling ketergantungan antar Kota Medan 
dengan kawasan hinterlandnya tersebut belum ditindaklanjuti oleh 
pemerintah terkait dengan kerjasama pengembangan ekonomi. 
Masing-masing daerah berjalan sendiri sehingga tidak jarang muncul 
kebijakan daerah yang saling berbenturan. Oleh karenanya ke depan 
Pemerintah Kota Medan sudah selayaknya membangun hubungan 
kerjasama pengembangan ekonomi yang baik antara daerah 
sekitarnya demi memperoleh manfaat bersama.  

Lebih jauh lagi, kerjasama pengembangan ekonomi yang dapat 
dijalin suatu daerah dapat melibatkan negara lain. Pemerintah dapat 
mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antar 
negara dengan melibatkan pemerintah kota, masyarakat dan dunia 
usaha. Pemerintah ke depannya dapat mendorong dan meningkatkan 
kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dengan daerah atau 
negara yang berbatasan dan negara-negara lain, yang melibatkan 
partisipasi aktif pemerintah, masyarakat dan swasta. Hal ini sudah 
mulai digagas oleh Pemerintah Kota Medan di antaranya adalah 
kerjasama sister city dan partisipasi Kota Medan dalam kerjasama 
Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle (IMT-GT).  

7) Revitalisasi BUMD 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah semua perusahaan 
yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh 
Pemerintah Kota Medan. BUMD memiliki posisi strategis bagi 
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di daerah. 
Namun demikian, posisi strategis BUMD tersebut sangat tergantung 
pada tingkat efisiensi dan kinerja dari BUMD itu sendiri. Bila BUMD 
tidak mampu beroperasi dengan tingkat efisiensi yang baik, justru 
akan menimbulkan beban bagi keuangan daerah, yang berimplikasi 
pada masyarakat berupa penerimaan  pelayanan yang tidak memadai 
karena  harus menanggung biaya  tinggi.  

Perusahaan Daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama 
pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah (enginee of 
growth) sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 
serta menimbulkan efek berganda yang besar. Peranan Perusahaan 
Daerah Kota Medan dalam perekonomian kota menjadi penting bila 
dilihat dari ragam komoditas yang dikelola oleh BUMD tersebut, yang 
umumnya tergolong sebagai bidang ekonomi strategis, seperti 
pengelolaan pasar, rumah potong hewan, prasarana dan sarana 
pembangunan kota, di samping nilai aset yang dikelolanya.  

Berdasarkan neraca tahun 2004, nilai asset seluruh BUMD di 
Kota Medan mencapai Rp. 54.898.825.494 namun sangat 
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disayangkan kontribusinya sampai saat ini terhadap penerimaan 
daerah dan perekonomian kota masih sangat rendah. Pada tahun 
2004, BUMD melalui PD. Pasar hanya menyumbang sebesar                  
Rp. 1.000.000.000,- kepada Pendapatan Asli Daerah, sedangkan dari 
PD. Rumah Potong dan  PD. Pembangunan nihil. 

Pada saat ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki 
Pemerintah Kota Medan terdiri dari PD. Pembangunan yang bergerak 
di bidang pengelolaan Kebun Binatang, Pergudangan Tanjung Mulia 
Kolam Renang Deli dan PD Pasar serta PD Rumah Potong. 
Restrukturisasi BUMD di Kota Medan perlu dilakukan untuk dapat 
memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pada 
akhirnya dapat mendorong pembangunan perekonomian kota. 

b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum di atas, maka permasalahan yang 
dihadapi dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing daerah 
adalah sebagai berikut:  

1) Meningkatkan tata kelola ekonomi kota:  

 Pengurusan perijinan usaha yang masih mempersulit pelaku 
usaha. 

 Belum optimalnya interaksi antara pengusaha dan pemerintah 
kota. 

2) Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran 
pemerintah daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler: 

 Sarana dan prasarana kota yang belum optimal dalam mendukung 
aktivitas ekonomi yang terkait konsumsi, investasi, perdagangan 
dan sebagainya. 

3) Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh: 

 Minimnya fasilitasi pemerintah untuk pengembangan kawasan 
strategis dan cepat tumbuh. 

4) Mengembangkan potensi ekonomi kota: 

 Kurangnya daya saing industri yang ada, khususnya di pasar 
regional dan internasional. 

 Masih terbatasnya SDM/tenaga kerja yang terampil untuk 
memproduksi barang yang berkualitas sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan. 

 Kurangnya akses pasar, modal, bahan baku, SDM serta tehnologi 
bagi pelaku usaha. 

 Masih terbatasnya penyebarluasan informasi peluang pasar luar 
negeri sehingga para produsen masih dihadapkan pada 
terbatasnya akses pemasaran produksi. 
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 Pengembangan industri kecil melalui kerjasama kemitraan dengan 
industri besar dan sektor ekonomi lainnya belum sepenuhnya 
berjalan optimal.  

 Pusat budidaya/pemasaran tanaman hias belum tersedia dan 
sistem perbanyakan masih konvensional (anakan, split 
akar/batang). 

 Pebisnis tanaman hias di Kota Medan masih ketergantungan akan 
bibit import  dan belum ada penyilang/breeder atau penangkar 
tanaman hias, dan hewan kesayangan di Kota Medan.  

 Masih kurangnya petani/peternak/pelaku usaha pengolahan produk 
pertanian/peternakan dan perikanan dalam penganekaragaman 
jenis produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing. 

 Kualitas, mentalitas dan keterampilan SDM petani/peternak yang  
masih rendah. 

 Petani/peternak/pelaku usaha pengolahan belum memiliki 
kemampuan dalam melakukan pengembangan pengolahan produk 
pertanian/peternakan/perikanan dan penerapan standar mutu yang 
berdaya saing pasar 

 Kurangnya fungsi kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan laut. 

 Rendahnya penaatan dan penegakan hukum. 

 Belum berfungsinya penataan ruang wilayah pesisir 

 Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove dan pantai). 

 Potensi sumber daya pesisir, objek wisata dan wisata bahari yang 
belum dikembangkan secara optimal. 

 Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya. 
 

5) Meningkatkan akses prasarana dan sarana fisik kegiatan 
ekonomi daerah: 

 Sarana dan prasarana kota yang belum optimal dalam mendukung 
dan sesuai dengan aktivitas ekonomi kota metropolitan. 
 

6) Meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi daerah:  

 Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah 
untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. 
 

7) Revitalisasi BUMD: 

 Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur BUMD.  

 Belum optimalnya performa perusahaan daerah Kota Medan 
sehingga perlu dilakukan revitalisasi. 

 
c.   Sasaran 

Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan di atas, untuk 
mewujudkan agenda prioritas pembangunan peningkatan produktivitas 
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dan  daya saing daerah, dirumuskan sasaran pembangunan sebagai 
berikut: 

 
1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 8,28 persen per 

tahun sampai tahun 2015  
2) Meningkatnya  PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 menjadi 

Rp 114.963.900.000.000,- 
3) Tercapainya pendapatan perkapita tahun 2015 52,01 juta per tahun 
4) Terkendalinya laju inflasi di bawah satu digit rata-rata per tahun 

sampai tahun 2015 
5) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan kelautan terhadap 

PDRB Kota Medan tahun 2015 menjadi Rp 3,35 triliyun 
6) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2015 

menjadi 9,62 triliyun 
7) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2015 

menjadi 16,55 triliyun 
8) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 

2015 menjadi 25,22 triliyun 
9) Meningkatnya kontribusi hasil sektor pertanian dan kelautan terhadap 

total ekspor tahun 2015 menjadi Rp 1.352.850.000 (5%/tahun) 
10) Meningkatnya jumlah produksi perikanan tahun 2015 menjadi 78.906 

ton 
11) Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan tahun 2015 menjadi 

23,33kg/kapita/tahun 
12) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air 
13) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya kelautan 
14) Meningkatnya persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga non 

pangan pada tahun 2015 menjadi 43,6% 
15) Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah 
16) Terwujudnya sistem pengelolaan BUMD yang semakin sehat dan 

kompetitif 
17) Meningkatnya penyelenggaraan event MICE lokal, nasional dan 

internasional di Kota Medan 

d.   Arah Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan yang semakin 
berkualitas pada Agenda prioritas Peningkatan Produktivitas dan Inovasi 
Daerah, diarahkan kepada: 

1) Meningkatkan tata kelola ekonomi kota,  
2) Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemerintah daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler, 
3) Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh, 
4) Mengembangkan potensi ekonomi kota, 
5) Meningkatkan akses prasarana dan sarana fisik kegiatan ekonomi 

daerah, 
6) Meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi daerah, 
7) Revitaliasasi BUMD. 
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e.   Program-Program 

Langkah-langkah operasioanal dari arah kebijakan Peningkatan 
Produktivitas dan Inovasi Daerah akan dilaksanakan melalui Program 
sebagai berikut: 
1) Program peningkatan kesejahteraan petani 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 
dengan  membina para petani melalui kegiatan penyuluhan, 
bimbingan dan pendampingan petani dan memfasilitasi petani dalam 
Pekan Nasional 2011 dan 2015 serta Rembug KTNA 2014. 
 

2) Program peningkatan ketahanan pangan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan 
melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap produk bahan 
pangan , pemantauan harga bahan pokok, penanganan pasca panen 
dan pengolahan hasil pertanian. 
 

3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi 
pertanian/perkebunan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemasaran hasil 
produksi pertanian/ perkebunan dengan melaksanakan bursa produk 
hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan serta penyuluhan 
kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian. 
 

4) Program peningkatan penerapan teknologi produksi pertanian 
dan perkebunan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan teknologi 
produksi pertanian/perkebunan dengan melakukan kegiatan 
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan. 
  

5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 
Program ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi 
petani/ pekebun dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi 
pertanian/perkebunan serta penyuluhan peningkatan produksi. 
 

6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 
lapangan 
Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan penyuluh 
pertanian/perkebunan lapangan  dengan meningkatkan kapasitas 
tenaga penyuluh pertanian/perkebunan serta memfasilitasi 
keikutsertaan penyuluh dalam Jambore Penyuluh. 
 
 

7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 
Program ini dimaksudkan untuk melakukan upaya mencegah dan 
menanggulangi penyakit ternak dengan kegiatan pembinaan dan 
pengawasan penggunaan obat hewan, pemeliharaan kesehatan 
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ternak dan pencegahan penyakit menular ternak dan pengelolaan 
UPTD klinik hewan. 
 

8) Program peningkatan produksi hasil peternakan 
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan produksi hasil 
peternakan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan serta 
pengendalian peternakan, penyuluhan pengelolaan budidaya ternak 
unggas dan pembelian dan pendistribusian vaksin serta pakan ternak. 
 

9) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 
Program ini dimaksudkan memberdayakan masyarakat pesisir 
sehingga memiliki kemampuan sendiri dalam meningkatkan taraf 
hidupnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain diversifikasi usaha 
nelayan dengan usaha pengolaan, pembinaan kelompok ekonomi 
masyarakat pesisir,  penguatan dan  pengembangan usaha 
perikanan, operasional PIU Program IFAD , dsb. 
 

10) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam 
pendayagunaan sumber daya laut 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan 
penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dengan 
kegiatan penyuluhan hukum, operasional perawatan kapal latih, 
koordinasi pengawasan terpadu sumber daya kelautan. 
 

11) Program pengembangan budidaya perikanan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan 
budadaya perikanan di Kota Medan yang diupayakan melalui berbagai 
kegiatan diantaranya; desiminasi dan pengembangan induk ikan 
unggul di tingkat unit pembenihan rakyat, distribusi dan pengawasan 
benih unggul dan saprokan, pencegahan pengendalian hama dan 
penyakit ikan budidaya, monitoring habitat mangrove dan lain 
sebagainya. 
 

12) Program pengembangan perikanan tangkap 
Program ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perikanan 
tangkap di Kota  Medan dengan operasionalilsasi UPTD PPI, 
pembangunan fasilitas dan prasarana PPI, penyediaan alat bantu 
penangkap ikan, penyediaan dock perbaikan kapal dan lain 
sebagainya. 
 

13) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem penyuluhan 
perikanan  yang bertujuan memfasilitasi nelayan maupun petambak 
dengan kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyuluh, pengadaan 
kendaraan operasional, pos penyuluh dan temu teknis UPTD, UPP 
dan UPR. 
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14) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan 
Program ini dimaksudkan mengoptimalkan pengelolaan dan 
pemasaran produksi perikanan dengan mengikutsertakan binaan 
dalam expo, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan 
pelaksanaan program gerakan makan ikan. 
 

15) Program promosi dan investasi 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan promosi dan investasi 
di bidang pertanian, peternakan dan perikanan. 
 

16) Program pengembangan pemasaran pariwisata 
Program ini dirancang untuk memperluas cakupan pemasaran 
pariwisata Kota Medan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 
jaringan serta kegiatan-kegiatan promosi lainnya. 
 

17) Program  kerjasama pembangunan 
Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dengan dunia 
usaha dan lembaga. 
 

18) Program hubungan luar negeri dan sister city 
Program ini dimaksudkan untuk pembinaan hubungan luar negeri dan 
sister city serta sosialisasi kerjasama. 
 

19) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah 
Program ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat kesejahterahan 
masyarakat pesisir dan identifikasi sektor unggulan serta studi 
efisiensi pembiayaan pembangunan ditinjau dari PDRB. 
 

20) Program penataan daerah otonomi baru 
Program ini dimaksudkan untuk mengkaji analisis ketimpangan antar 
kecamatan dan kajian minat masyarakat untuk berwiraswasta. 
 

21) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 
KBKR yang mandiri 
Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi keluarga. 
 

22) Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan 
masyarakat dengan pemberian pelatihan teknologi tepat guna, 
melakukan monitoring dan evaluasi TTG serta keikutsertaan dalam  
gelar TTG tingkat Propinsi Sumut.  
 
 

23) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 
Program ini dimaksudkan untuk memperkuat lembaga ekonomi di 
tingkat kelurahan dengan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat 
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dan melakukan pembinaan,monitoring serta evaluasi kegiatan usaha 
ekonomi masyarakat. 
 

24) Program pengembangan kemitraan 
Program ini dimaksudkan mengembangkan kemitraan dengan 
keikutsertaan dalam even wisata yang digelar daerah lain, 
melaksanakan pengembangan kawasan pariwisata Taman Sri Deli 
dan sekitarnya, pembangunan Medan Tourism Services dan 
sebagainya. 
 

25) Program pengelolaan keragaman budaya 
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan keragaman 
budaya antara lain keikutsertaan dalam even tahunan Medan Fair. 
 

26) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk 
perikanan 
Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan 
pemasaran produk perikanan dengan kegiatan koordinasi terpadu 
program Minapolitan. 
 

27) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 
Program ini dimaksudkan untuk pengordinasian dan implementasi 
pengelolaan air bawah tanah dan pengendalian dan pembinaan 
kebutuhan BBM dan gas. 
 

28) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas melalui 
peningkatan kemampuan teknologi industri yang dilakukan melalui 
berbagai kegiatan di antaranya pembinaan kemampuan teknologi 
industri dan penerapan GKM, pelatihan kreatifitas bagi pengusaha 
Creation Entrprise for Entrepreneurs (CEFE), lomba kreasi dan disain 
motif bordir Kota Medan dan Pengembangan pelayanan teknologi 
industri serta Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing 
industri manufaktur. 
 

29) Program peningkatan kapasitas iptek sistem teknologi 
Program ini dimaksudkan untuk menggalakkan penerapan teknologi 
dalam kegiatan industri di Kota Medan yang dilaksanakan dengan 
kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri,  penguatan 
kemampuan industri berbasis teknologi dan penyusunan kebutuhan 
industri teknologi tinggi (high tech) Kota Medan. 
 

30) Program peningkatan dan pengembangan ekspor 
Program ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan volume dan 
kualitas barang ekspor Kota Medan dengan melakukan kerjasama 
standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional dan 
internasional, membangun jejaring dengan eksportir, pemetaan 
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eksportir dan hasil ekspornya dan sosialisasi kebijakan 
penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor  impor. 
 

31) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 
Program ini dimaksudkan menata sistem perdagangan dalam negeri 
hingga dapat lebih efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan 
sektor perdagangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain 
pengembangan pasar dan distribusi barang produk, peningkatan 
sistem dan jaringan informasi perdagangan dan sosialisasi 
penggunana produk dalam negeri. 
 

32) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kenyamanan konsumen 
dalam bentuk perlindungan dan pengamanan perdagangan dengan 
bentuk kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan 
lembaga perlindungan konsumen serta pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi secara rutin. 
 

33) Program penguatan sumber daya manusia penggerak ekonomi 
kota 
Program ini merupakan program yang memfasilitasi penguatan 
kualitas sumber daya pembangunan yang akan mengintegrasikan 
pelayanan seluruh SKPD terkait dalam memberikan akses 
pengetahuan, keterampilan, pendidikan, hiburan, pemberdayaan, 
ruang publik secara terpadu kepada masyarakat. 

f.  Matriks Rencana Kerja 

Agenda prioritas peningkatan produktivitas dan inovasi daerah 
melalui SKPD –SKPD, sebagai berikut: 

1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

2) Dinas Pertanian dan Kelautan 

3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

4) Badan Penelitian dan Pengembangan 

5) Badan Pemberdayaan Masyarakat 

6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

7) Bagian Administrasi Perekonomian Setdakot Medan 

8) Bagian Sumberdaya Alam Setdakot Medan 

9) Bagian Hubungan Kerjasama Setdakot Medan 
 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 12   Keluarga Sejahtera                                 

1 12 01 Program Pembinaan 
Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pelayanan KBKR yang 
Mandiri 

Meningkatnya Peran 
Serta Masyarakat 
dalam Pelayanan 
KBKR yang Mandiri 

% 100 100 0 100 100 100 137,5 100 181,5 100 199,7 100 618,7 Badan PP dan 
KB 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran Produk 
Perikanan 

Optimalnya 
Pengelolaan dan 
Pemasaran Produk 
Perikanan 

% 100 100 335 100 368,5 100 405,4 100 0 100 0 100 1.108,9 Bag. 
Sumberdaya 
Alam Setda 

1 20 02 Program Pembinaan 
dan Pengawasan 
Bidang Pertambangan 

Terselenggaranya 
Pembinaan dan 
Pengawasan Bidang 
Pertambangan 

% 100 100 200 100 220 100 242 100 266,2 100 292,8 100 1.221 Bag. 
Sumberdaya 
Alam Setda 

1 20 03 Program 
Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Bagi Usaha Mikro 
Kecil Menengah 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 140,3 8 175,5 8 178,3 9 189,6 9 1.991,5   1.745 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 04 Program 
Pengembangan 
Data/Informasi 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 182 8 185 8 200 9 205 9 205   977 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 05 Program Peningkatan 
Promosi dan Kerja 
Sama Investasi 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 105 8 120 8 120 9 120 9 150   615 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20 06 Program 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 299 8 299 8 299 9 299 9 300   1.496 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 07 Program Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima 
(Pk-5) dan Asongan 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 150 8 150 8 150 9 150 9 150   750 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 08 Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 40 8 65 8 65 9 65 9 65 9 375 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 09 ProgramPeningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 167,9 8 184,7 8 203,2 9 223,5 9 245,9   1.025,2 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 10 Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
UMKM 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 50 8 55 8 60,5 9 66,6 9 73,2   305,3 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 11 Program 
Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Bagi Usaha Mikro 
Kecil Menengah 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 140,3 8 175,5 8 178,3 9 189,6 9 1.991,5 9 2.675 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 12 Program 
Pengembangan 
Data/Informasi 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 182 8 185 8 200 9 205 9 205 9 977 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20 13 Program Peningkatan 
Promosi dan Kerja 
Sama Investasi 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 105 8 120 8 120 9 120 9 150 9 615 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 14 Program 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 299 8 299 8 299 9 299 9 300 9 1.496 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 15 Program Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima 
(Pk-5) dan Asongan 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 150 8 150 8 150 9 150 9 150 9 750 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 16 Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 40 8 65 8 65 9 65 9 65 9 300 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 17 ProgramPeningkatan 
Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 167,9 8 184,7 8 203,2 9 223,5 9 245,9 9 1.025,2 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 18 Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
UMKM 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 50 8 55 8 60,5 9 66,6 9 73,2 9 305,3 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 

1 20 19 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Meningkatnya hasil 
penelitian untuk 
pengembangan dan 
pengelolaan keuangan 
daerah. 

% 100 100 200 100 0 100 200 100 150 100 0 100 550 Balitbang 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20 20 Program Penataan 
Daerah Otonomi Baru 

Meningkatnya hasil 
penelitian mengenai 
Otonomi daerah 

% 100 100 0 100 150 100 0 100 0 100 200 100 350 Balitbang 

1 20 21 Program 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Terlaksananya 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Paket 100 100 150 100 160 100 170 100 190 100 200 100 870 Bag. Hub. 
Kerjasama 

Setda 

1 20 22 Program Kerjasama 
Pembangunan 

Terlaksananya 
Kerjasama 
Pembangunan 

Paket 100 100 95 100 104,5 100 115 100 126,4 100 139,1 100 580 Bag. Hub. 
Kerjasama 

Setda 

1 20 23 Program Hubungan 
Luar Negeri dan Sister 
City 

Terlaksananya 
Kerjasama Hubungan 
Luar Negeri dan Sister 
City 

Paket 100 100 2.900 100 3.210 100 3.621 100 3.833,1 100 4.146,4 100 17.710,5 Bag. Hub. 
Kerjasama 

Setda 

1 22   Pemberdayaan 
Masyarakat 

                                

1 22 01 Program Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat Desa 

Meningkatnya 
Keberdayaan 
Masyarakat Desa 

% 100 100 0 100 400 100 525 100 625 100 725,0 100 2.275 BPM 

1 22 02 Program 
Pengembangan 
Lembaga Ekonomi 
Perdesaan 

 

 

Berkembangnya 
Lembaga Ekonomi 
Perdesaan 

lembaga 0 50 200 235 500 275 710 310 925 375 1.180,0 375 3.515 BPM 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

2     URUSAN PILIHAN                                 

2 4   Pariwisata                                 

2 4 01 Program 
Pengembangan 
Pemasaran Pariwisata 

Meningkatnya jumlah 
kunjungan wisatawan 

orang 161.472 164.416 3.610 167.413 7.450 170.465 4.812,5 173.573 5.219,3 176.737 9.387,2 176.737 30.478,9 Disbudpar 

2 4 02 Program 
Pengembangan 
Kemitraan 

Meningkatnya jumlah 
kunjungan wisatawan 

orang 161.472 164.416 575 167.413 1.367,5 170.465 914,3 173.573 990,7 176.737 1.047,2 176.737 4.894,7 Disbudpar 

2 4 03 Program 
Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 

Meningkatnya jumlah 
kunjungan wisatawan 

orang 2 164.416 1.360 167.413 564 170.465 850,4 173.573 794,4 176.737 1.051,4 176.737 4.620,2 Disbudpar 

2 5   Kelautan dan 
Perikanan 

                                

2 5 01 Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 651,5 3 319 3 350,9 3 466 3 924,6 4 2.711,9 Distanla 

2 5 02 Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 

Produktivitas padi per 
Ha (ketersediaan 
bahan pangan utama) 

ton 4,54 4,54 800 4,74 880 4,75 968 4,75 1.064,8 4,75 1.171,3 4,75 4.884,1 Distanla 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

2 5 03 Program Peningkatan 
Pemasaran Hasil 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 270 3 297 3 326,7 3 359,4 3 395,3 4 1.648,4 Distanla 

2 5 04 Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 80 3 0 3 0 3 0 3 0 4 80 Distanla 

2 5 05 Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 210 3 231 3 254,1 3 279,5 3 307,5 4 1.282,1 Distanla 

2 5 06 Program 
Pemberdayaan 
Penyuluh Pertanian/ 
Perkebunan Lapangan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 304 3 235,4 3 258,9 3 284,8 3 313,3 4 1.396,5 Distanla 

2 5 07 Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Ternak 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 450 3 480 3 528 3 580,8 3 638,9 4 2.677,7 Distanla 

2 5 08 Program Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 0 3 588,5 3 927,9 3 712,1 3 1.091,8 4 4.110,3 Distanla 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

2 5 09 Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat 
Pesisir 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 680 3 583 3 641,3 3 705,4 3 776 4 3.385,7 Distanla 

2 5 10 Program Peningkatan 
Kesadaran dan 
Penegakan Hukum 
dalam 
Pendayagunaan 
Sumber Daya Laut 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 280 3 308 3 338,8 3 372,7 3 409,9 4 1.709,4 Distanla 

2 5 11 Program 
Pengembangan 
Budidaya Perikanan 

Meningkatnya 
konsumsi ikan 

kg/kapita/ 
thn 

22 23 3.917,5 23 2.500,9 23 2.859,8 24 2.966,1 24 3.382,5 4 15.626,9 Distanla 

2 5 12 Program 
Pengembangan 
Perikanan Tangkap 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 2.079,1 3 3.777,8 3 855,5 3 941,1 3 1.035,2   5.688,6 Distanla 

2 5 13 Program 
Pengembangan 
Sistem Penyuluhan 
Perikanan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 769 3 253 3 278,3 3 306,1 3 336,7 4 1.943,2 Distanla 

2 5 14 Program Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi 
Perikanan 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 588 3 646,8 3 711,5 3 782,6 3 860,9 4 3.589,8 Distanla 

2 5 15 Program Promosi dan 
Investasi 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 816 3 193,6 3 213 3 234,3 3 257,7 4 1.714,5 Distanla 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

2 6   Perdagangan                                 

2 6 01 Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Ekspor 

Meningkatnya volume 
ekspor Kota Medan 

Miliar 
US$ 

7 8 150 8 100 8 150 8 150 9 150 9 700 Disperindag 

2 6 02 Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
dalam Negeri 

Meningkatnya sektor 
perdagangan terhadap 
PDRB 

trilyun 17 19 7.114,3 20 7.350 21 7.600 23 7.775 25 7.775 25 37.614,3 Disperindag 

2 6 03 Program Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Meningkatnya sektor 
perdagangan terhadap 
PDRB 

trilyun 17 19 475,2 20 500 21 500,0 23 500 25 500 25 2.475,2 Disperindag 

2 7   Perindustrian                                 

2 7 01 Program Peningkatan 
Kemampuan 
Teknologi Industri 

Meningkatnya sektor 
industri terhadap 
PDRB 

Rp 
(triliun) 

11 12 500 13 1.300 14 800 16 800 17 800 17 4.200 Disperindag 

2 7 02 Program Peningkatan 
Kapasitas Iptek Sistem 
Teknologi 

Meningkatnya sektor 
industri terhadap 
PDRB 

Rp 
(triliun) 

11 12 350,1 13 750 14 750 16 750 17 750 17 3.225 Disperindag 

2 7 03 Program 
Pengembangan 
Sentra Industri 
Potensial 

Meningkatnya sektor 
industri terhadap 
PDRB 

Rp 
(triliun) 

11 12 75 13 0 14 0 16 0 17 0 17 75 Disperindag 
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8.3.2    Peningkatan Penanaman Modal Daerah serta Kemudahan 
Pelayanan Perizinan/ Non Perizinan 

a. Kondisi Umum  
Investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan 

ekonomi daerah. Melalui investasi, akan terjadi penambahan pemanfaatan 
berbagai faktor produksi, termasuk angkatan kerja sehingga mendorong 
peningkatan produksi. Perkembangan positif penanaman modal selama 
lima tahun terakhir sejak tahun 2006-2010 dapat dilihat dari nilai investasi 
di berbagai sektor lapangan usaha, baik yang berasal dari Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di 
samping sektor pemerintah dan rumah tangga.  

Secara total nilai investasi di Kota Medan pada tahun 2006–2010 
berfluktuasi dengan nilai rata-rata investasi pertahunnya untuk PMDN Rp 
713,42 milyar dan investasi rata-rata PMA pertahun sebesar 50,84 juta 
US$. Sepanjang periode lima tahun tersebut jumlah perusahaan yang 
berinvestasi sebanyak 70 perusahaan 34 di antaranya PMA dan 36 
perusahaan PMDN dengan total tenaga kerja Indonesia yang terserap 
adalah 9.351 orang. Realisasi investasi antara PMA dan PMDN di Kota 
Medan dapat di lihat pada tabel berikut  : 

 
Tabel 8. 

Realisasi PMA/PMDN  di Kota Medan tahun 2006 – 2010 

TAHUN 

JUMLAH 
PROYEK/ 

PERUSAHAAN 
NILAI INVESTASI 

JUMLAH TENAGA 
KERJA (INDONESIA) 

PMA PMDN PMA (US$) 
PMDN (Rp 

juta) 
PMA PMDN 

2006 3 3 7.091.221 55.244  107 426 

2007 8 3 59.791.530 350.047  1.012 1.418 

2008 11 2 106.503.000 60.960  3.688 22 

2009 3 5 4.940.200 890.046 333 955 

2010 9 23 75.880.511 511.310 644 746 

Sumber : BKPM (data diolah) 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman 
modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 
Penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagai bagian dari 
penyelenggaraan perekonomian nasional/daerah memiliki beberapa 
tujuan di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan 
lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, 
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong 
pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. 

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dilaksanakan melalui 
beberapa peraturan antara lain: 
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1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal 
di Daerah. 

2) Keppres RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang /Jenis Usaha 
yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang 
Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat 
Kemitraan. 

3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 

4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha 
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan 
di Bidang Penanaman Modal 

5) Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Bidang Penanaman Modal. 

6) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. 

7) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem 
Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik. 

8) Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan 
atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal. 

Mengacu pada berbagai kerangka regulasi yang diterbitkan, maka 
pemerintah Indonesia juga berkomitmen meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam  Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang  Nasional (RPJP) 2005 -2025 
berdasarkan UU No.17 Tahun 2007 yang selanjutnya dijabarkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima 
tahunan.  

Sehubungan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan 
penanaman modal, daerah juga diberi kewajiban untuk melaksanakannya 
yang dijabarkan dalam peraturan-peraturan sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 

2) PP No 38 tahun 2007 bahwa penanaman modal menjadi urusan 
wajib pemerintah propinsi, kabupaten/kota.  

3) PP No 41 tahun 2007 bahwa institusi penanaman modal  berbentuk 
badan. 

 
Ruang lingkup penyelenggaraan  penanaman modal dan kemudahan 
pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Medan terdiri atas:  

1) Pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis 
elektronik,  
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2) Pengembangan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman 
modal, 

3) Peningkatan sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah,  
4) Pengembangan e-government di bidang investasi,                        
5) Pengembangan kerjasama antar daerah di bidang penanaman 

modal, 
6) Pengembangan kawasan ekonomi khusus.  

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal dan kemudahan 
pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dijabarkan dalam uraian 
berikut: 
 
1) Pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis 

elektronik 

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan 
peluang, pemerintah daerah dituntut mampu melakukan inovasi dalam 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Berkaitan dengan pelayanan 
jasa perizinan, pemerintah pusat melakukan terobosan dengan 
dikeluarkannya Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang selanjutnya 
ditegaskan kembali dalam Permendagri 20 tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu 
di Daerah. Dalam regulasi tersebut permerintahan kabupaten/ kota 
diwajibkan membentuk lembaga PPTSP paling lambat 1 (satu) tahun 
sejak peraturan ini ditetapkan. Kebijakan nasional ini dapat 
dikategorikan sebagai loncatan kuantum dalam reformasi birokrasi 
khususnya dalam pelayanan jasa perizinan. 

Sebagai tindak lanjut implementasinya, Pemerintah Kota Medan 
telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada 
tahun 2009 yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 
Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.  
 

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Perda Kota Medan No. 3 
Tahun  2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Medan pasal 159 dan 160.  Dalam rangka 
melaksanakan ketentuan pasal 159 dan 160 tersebut maka ditetapkan 
Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan 
Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Medan.  

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan terbentuk 
sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 
Tahun 2009, yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
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Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di 
Daerah. 

 
Kesederhanaan, kepastian hukum dan transparan itulah harapan 

dari dibentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan 
yang merupakan unit kerja pelayanan perijinan dan non perijinan. 
Badan ini akan menjadi ujung tombak pelaksanaan Good Governance 
sehingga  pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara 
sederhana, jelas, aman, transparan, effisien, ekonomis, adil dan tepat 
waktu. Hal ini dimaksud diharapkan agar dapat memberikan kepuasan 
kepada masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi 
penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan 
ekonomi masyarakat Kota Medan. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 159 dan 160 
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata  Kerja Perangkat Daerah Kota 
Medan, maka ditetapkan pengaturan mengenai  pendelegasian 
sebagian kewenangan proses dan penandatanganan perijinan kepada 
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan melalui 
Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan 
Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Medan dengan jumlah perijinan yang didelegasikan sebanyak                    
8 (delapan) ijin. 

 Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 36 
Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Proses 
dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu Kota Medan tanggal 18 Nopember 2010 yang 
menyatakan sebanyak 11 (sebelas) ijin didelegasikan ke BPPT. 
Dengan dikeluarkanya Perwal 36/2010 itu, maka secara otomatis 
Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan 
Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Medan tidak berlaku lagi. Adapun ijin yang ditangani mulai bulan 
Januari 2011 adalah : 

 Ijin Usaha Perdagangan; 

 Ijin Usaha Industri Kecil dan Menengah 

 Tanda Daftar Perusahaan; 

 Ijin Gangguan Perusahaan Industri; 

 Ijin Gangguan Bukan Perusahaan Industri; 

 Ijin Pelataran Parkir; 

 Ijin Optik; 

 Ijin Kerja Petugas Kesehatan. 

 Ijin Reklame Khusus Umbul - Umbul dan Spanduk; 

 Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 

 Ijin Pengelolaan, Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan 
Air Bawah Tanah.  
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Untuk Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Gangguan Perusahaan Industri 
dan Ijin Gangguan Bukan Perusahaan Industri mulai aktif pada awal 
Januari 2011. 

Adapun jumlah perijinan yang selesai diproses pada Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu dari bulan Februari sampai dengan akhir 
bulan November 2010 yaitu : 

 Ijin Reklame sebanyak 352 ijin dengan jumlah pajak daerah 
sebesar Rp. 486.997.505 

 Ijin Usaha Perdagangan sebanyak 5.197 ijin dengan jumlah 
retribusi daerah sebesar Rp. 1.184.355.250 

 Ijin Usaha Industri (Kecil) sebanyak 102 ijin dengan jumlah 
retribusi daerah sebesar Rp. 24.720.000 

 Ijin Pelataran Parkir sebanyak 9 ijin dengan jumlah retribusi 
daerah sebesar Rp. 926.000 

 Ijin Optik sebanyak 2 ijin dengan jumlah retribusi daerah 
sebesar Rp. 412.000 

 Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 581 ijin dengan jumlah 
retribusi daerah sebesar Rp. 103.323.000 

  Ijin Air Bawah Tanah sebanyak 37 ijin dengan jumlah 
retribusi daerah sebesar Rp. 39.540.000 

 Ijin Petugas Kesehatan sebanyak 214 ijin dan tidak 
dikenakan retribusi. 

 Total penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan sampai akhir bulan 
Nopember 2010 adalah sebesar Rp. 1.840.273.775.- (Satu Milyar 
Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu 
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan total perijinan yang 
selesai sebanyak 6.494 ijin. 

Sebagaimana tuntutan Undang-undang No 25 tahun 2007 
tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden RI No 27 tahun 
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman 
Modal, daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pelayanan Informasi 
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).  

SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan 
yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
dengan kementrian/lembaga pemerintah non departemen  yang 
memiliki kewenangan perizinan, Perangkat Daerah Provinsi di bidang 
Penanaman Modal (PDPPM ) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
(PDKPM). 

Namun penyelenggaraan SPIPISE di daerah khususnya Kota 
Medan belum terlaksana karena dalam pelaksanaannya 
membutuhkan berbagai dukungan sarana dan prasarana yang 
memadai. Selain itu,  daerah juga masih menunggu Petunjuk 
Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 terkait 
penyelenggaraan SPIPISE dimaksud. Begitupun dalam rangka 
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penyederhanaan pelayanan perizinan, Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Medan melakukan berbagai upaya yaitu : 

 Mengurangi kontak petugas dengan para pemohon 
(masyarakat);  

 Membuat pemisahan yang jelas antara unit 
penerimaan/verifikasi dokumen (front office) dengan unit 
pengolah perizinan (back office); 

 Menciptakan transparansi dan kepastian waktu penyelesaian 
izin pada kertas tanda terima resmi dokumen;  

 Mempublikasikan prosedur dan persyaratan perizinan secara 
luas; 

 Mempercepat proses perizinan dengan memotong rantai 
birokrasi; 

 Menyediakan kotak saran. 
 
2) Pengembangan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman 

modal 

Dalam rangka mengembangkan kemudahan, fasilitas dan 
insentif penanaman modal Kota Medan selama ini mengusahakan 
insentif dan kemudahan melalui pemerintah pusat dengan pemberian: 

 Fasilitas Insentif Fiskal (UU No. 25 Tahun 2007 pasal 18 ayat 
4) 

 Fasilitas Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah No. 62 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 1 Tahun 2007 
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di 
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah 
Tertentu). 

 Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
PP No. 12 Tahun 2007 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang 
Dibebaskan dari Pengenaan PPN) 

 Fasilitas Bea Masuk (Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta 
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan 
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal). 

 Selain itu peranan lembaga keuangan yang memberikan 
fasilitas modal investasi, khususnya perbankan di Kota Medan 
dirasakan sangat strategis dalam mendukung ketersediaan 
modal investasi, modal kerja, maupun konsumsi. Berdasarkan 
data dari Bank Indonesia Cabang Medan, fasilitas kredit 
perbankan paling besar digunakan adalah kredit modal kerja, 
kemudian diikuti oleh kredit investasi dan terakhir yaitu kredit 
konsumsi. 

 
Beberapa kondisi lainnya yang sangat mempengaruhi iklim dan 

daya saing berinvestasi di Kota Medan antara lain:  lingkungan bisnis, 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 123 

 

peran KUKM dan dukungan infrastruktur.  Lingkungan bisnis di Kota 
Medan sangat menunjang untuk menarik minat investor berinvestasi 
antara lain adanya kemitraan antara pemerintah kota, swasta, dan 
masyarakat. Kemitraan ini strategis dalam upaya meningkatkan 
pembangunan ekonomi. Mengingat keterbatasan biaya pembangunan 
oleh pemerintah, maka swasta dan masyarakat dapat berperan dalam  
meningkatkan investasi di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan pun 
memberikan keleluasaan kepada sektor swasta dan masyarakat 
dalam berusaha, namun tetap berpedoman pada RPJP Daerah serta 
RTRW Kota Medan, sehingga dapat terkoordinasi dan sinergis. 
 

Selain itu, institusional bisnis seperti Kamar Dagang Industri 
(Kadin) dan yang lainnya juga berperan penting dalam menciptakan 
lingkungan bisnis yang baik. Sebagai wadah bagi para pelaku bisnis, 
Kadin Cabang Medan telah  memberikan informasi yang dibutuhkan 
oleh penggiat  industri dan pengusaha seperti: peluang pasar, 
komoditi unggulan, kondisi persaingan pasar, calon mitra usaha, 
lokasi bisnis, dan lain-lain. 
 

Iklim dan daya saing investasi di Kota Medan juga sangat 
dipengaruhi oleh keberadaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan 
Menengah (KUMK). Perlu diketahui bahwa Usaha kecil, Menengah 
dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang 
penting dalam perekonomian Kota Medan. Jumlah UKMK di Kota 
Medan pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 160.000 usaha dan 
dari jumlah tersebut sebanyak 24.465 usaha merupakan usaha mikro 
dan kecil yang tersebar di wilayah Kota Medan. Berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengusaha besar hanya 0,2% 
sedangkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi mencapai 
hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Namun kontribusi 
UKMK terhadap PDRB sebesar 39,8% sedangkan usaha besar 
mencapai 60,2% 
 

Hal lain yang sangat menentukan kemudahan melakukan 
penanaman modal di Kota adalah dukungan infrastruktur perkotaan. 
Disadari, salah satu tantangan dalam era global yang semakin 
berorientasi pasar adalah memperkuat daya saing. Oleh karena itu, 
dukungan jaringan jalan, sarana pelabuhan, lalu lintas udara, sarana 
telekomunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 
penentu dalam meningkatkan daya saing internasional.  
 

 Dukungan Jaringan Jalan 
Pembangunan jaringan jalan di Kota Medan diutamakan untuk 
mendukung sektor ekonomi modern khususnya di industri 
ekspor. Kota Medan telah dilengkapi dengan prasarana jalan tol 
Belmera yang menghubungkan pusat produksi dan pelabuhan 
Belawan dengan Tanjung Morawa. Di samping itu Kota Medan 
juga didukung oleh jaringan jalan lintas Sumatera-Jawa yang 
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menghubungkan seluruh propinsi yang ada di pulau Sumatera-
Jawa dengan armada transportasi orang dan barang. Untuk 
dalam kota, Kota Medan juga didukung oleh berbagai jembatan 
layang, terminal dan sarana transportasi perkeretaapian juga 
sudah sejak lama merupakan sarana pengangkutan orang dan 
barang yang digunakan untuk masuk dan keluar Kota Medan. 

 

 Dukungan Sarana Pelabuhan 
Untuk mendukung kegiatan perdagangann regional dan 
internasional Kota Medan juga memiliki sarana pelabuhan laut 
internasional Belawan. Pelabuhan laut Belawan yang 
dilengkapi dengan sarana peti kemas dengan teknologi tinggi 
telah menjadi altenatif lalu lintas orang dan barang baik 
domestik maupun internasional. Pelabuhan laut Belawan 
menjadi sarana transportasi laut yang menghubungkan Kota 
Medan dengan seluruh kota-kota besar di Indonesia 
sebagaiman Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, dan lain-lain 
termasuk berbagai pelabuhan laut negara sahabat seperti 
Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Dengan demikian pelabuhan 
laut Belawan telah menjadi pusat ekspor-impor barang antar 
pulau dan negara yang cukup penting di Selat Malaka. 
Karenanya pelabuhan belawan termasuk salah satu pelabuhan 
laut tersibuk dan terpadat di Indonesia yang disinggahi oleh 
berbagai kapal barang. 

 

 Dukungan Sarana Lalu Lintas 
Untuk mendukung aktifitas perdagangan dan bisnis baik lokal, 
nasional dan internasional, Kota Medan memiliki fasilitas 
bandara Polonia Medan. Bandara Polonia merupakan salah 
satu bandara internasional terbesar di Indonesia setelah 
bandara Soekarno Hatta, yang melayani hampir seluruh jalur 
penerbangan domestik dan internasional baik orang maupun 
barang (ekspor-impor) seperti Jakarta, Surabaya, Ujung 
Pandang, dan lain-lain (domestik), Malaysia, Amsterdam, 
Singapura dan lain-lain (internasional). 

 

 Dukungan Sarana Telekomunikasi 
Kegiatan perdagangan dan bisnis yang terus menerus 
meningkat baik lokal maupun regional/internasional dari dan ke 
Kota Medan didukung oleh sarana telekomunikasi yang 
didukung oleh perusahaan-perusahan telekomunkasi antaralain 
PT. TELKOM, Indosat, dan lain-lain sebagainya. Sistem 
telekomunikasi yang ada, difasilitasi dengan berbagai 
prasarana dan sarana telekomunikasi yang diperlukan seperti 
Sentral Telepon Otomat (STO), Stasiun Monitor (SM), 
Sambungan Langsung Internasional (SLI), Sambungan 
Langsung Jarak Jauh (SLJJ), maupun Telepon Umum (TU). 
Adanya sistem telekomunikasi yang didukung satelit ini 
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menjadikan Kota Medan dapat berhubungan dengan berbagai 
fasilitas telekomunikasi apapun, seperti telepon genggam 
(handphone), internet, faximile, email dan lain-lain. 
 

 Ketersediaan Kawasan Industri 
Untuk mendorong efisiensi berusaha di sektor industri dan 
perdagangan, Kota Medan menyediakan beberapa kawasan 
khusus sebagai pilihan lokasi dan investasi dan perdagangan. 
Lokasi ini memberikan berbagai fasilitas (infrastruktur) yang 
dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal baik yang 
bersifat lokal, domestik nasional, maupun asing (PMDN/PMA). 
Lokasi tersebut antara lain: 

 
- Kawasan Industri Medan 

Salah satu kawasan industri yang menyiapkan fasilitas 
investasi yang relatif lengkap adalah Kawasan Industri 
Medan, yang terletak di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan 
Deli, yang termasuk dalam WPP B. Kawasan Industri ini 
memiliki luas lebih kurang 514 Ha. Manajemen KIM 
menyediakan hampir seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk 
mendukung proses produksi dan distribusinya.  

Tabel 8. 
Perusahaan di Kawasan Industri Medan (KIM) 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Asing 17 

Perusahaan Swasta Nasional 86 

Fasilitas Kawasan Industri Medan: 

Listrik 120 MW 

Air 300 lt/second 

Telepon 3000 line 

Gas Alam 12.000 Cal/M3 

Oksigen/Nitrogen 1.350-1.500 3/Hrs 

Unit Pengolah Limbah 4.500 M3/hari 

Sumber  : Buku Kota Medan Pintu Gerbang (Bappeda) 

 

- Perkampungan Industri Kecil (PIK) 
Kebijakan pengembangan sektor industri juga mencakup 
kebijakan pengembangan sub sektor industri kecil menengah 
(UKM). Salah satu strategi yang ditempuh adalah 
membangun lokasi khusus industri kecil menengah (UKM) 
yang diberi nama Perkampungan Industri Kecil (PIK) di 
Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, yang 
termasuk ke dalam WPP C. Kawasan ini memiliki luas 
14.496 M². Manajeman PIK juga menyediakan lahan dengan 
harga yang relatif murah dengan berbagai fasilitas produksi 
yang diperlukan seperti halnya KIM, termasuk bantuan 
mendapatkan mitra usaha, permodalan dan pelatihan 
kewirausahawan, manajemen produksi dan pemasaran 
untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan 
sehingga memiliki daya saing baik di pasar lokal, domestik 
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maupun kebutuhan pasar ekspornya. Sampai saat ini 
sejumlah pengusaha kecil menengah (UKM) telah 
mengambil lokasi di kawasan PIK, dengan berbagai jenis 
produk industri kecil menengah yang dihasilkan.  

 
- Kawasan Industri Baru (KIB) 

Untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi berusaha yang lebih 
besar pada masa datang sesuai dengan perkembangan 
industri  khususnya memasuki era perdagangan bebas 
(AFTA/APEC, dan lain-lain), Kota Medan menyediakan 
kawasan yang disebut Kawasan Industri Baru (KIB) di 
Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 650 Ha yang dapat 
diperluas mencapai 1.000 Ha. Seperti halnya kawasan 
industri yang sudah ada lebih dahulu, kawasan ini juga 
menyediakan berbagai fasilitas berproduksi yang dibutuhkan 
seperti tenaga listrik, air bersih, jaringan telepon, gas dan 
unit pengolahan limbah termasuk sarana pelabuhan.  

 
Tabel 8. 

Profil Infrastruktur Kawasan Industri Baru (KIB) 

Keterangan Jumlah 

Area 650 Ha 

Ketinggian rata-rata 5,0 above sea level 

Ukuran minimum  3.200 M2 

Listrik 27 MWA 

Supply Air 30.000 m3/day 

Unit pengolahan limbah  48.000 m3/day 

Telepon 2.000 line 

Jalan primer 26 m wide 

Jalan sekunder 24 m wide 

Sumber : Buku Kota Medan Pintu Gerbang (Bappeda) 

 
 

4) Meningkatkan sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah. 

Pelaksanaan sinergi regulasi investasi antara pusat dan daerah dan 
antardaerah memerlukan suatu mekanisme dan instrumen yang 
mendukung upaya penguatan pelaksanaannya. Salah satunya adalah 
melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait investasi 
antara pusat dan daerah sebagai dasar regulasi pelaksanaan investasi. 

 
Upaya sinkronisasi regulasi selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 
ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, paling tidak ada tiga alasan lain yang 
perlu mendapat pertimbangan yaitu: 

 Peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari 
sistem hukum sehingga harus memenuhi ciri saling ketergantungan 
dan merupakan satu kebulatan serta memenuhi sifat hirarkis (tidak 
boleh saling bertentangan dengan peraturan di atasnya). 
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 Peraturan perundang-undangan dapat diuji (judicial review) baik 
secara material maupun formal. 

 Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. 

 
Dalam hal sinkronisasi kebijakan daerah tentang penanaman 

modal dengan pusat, Pemerintah Kota Medan masih memantau 
perkembangan kebijakan pusat terkait penanaman modal, baik 
mengenai pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang 
masih menunggu Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Presiden 
Nomor 27 Tahun 2009 maupun kebijakan pemberian insentif 
penanaman modal, sehingga kebijakan pusat sejalan dengan kebijakan 
daerah.  

 Pengembangan e-government di bidang investasi 
Sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3              
tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-Government, pemerintah daerah dituntut 
melaksanakan pengembangan e-government termasuk di bidang 
investasi. 
 
Menurut Bank Dunia, electronic government  atau e-government 
mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi 
pemerintah yang selanjutnya mendukung transformasi hubungan 
dengan warga negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah 
lainnya, dengan maksud memberikan layanan publik yang lebih 
baik, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan bisnis 
dan industri, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
peningkatan efisiensi manajemen pemerintahan.  
 
Hal tersebut berarti bahwa penggunaan TI oleh aparat pemerintah 
mampu menjembatani hubungan dengan warga negara, pelaku 
bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. TI memberikan 
banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, 
meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta 
pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan 
manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Keuntungan lain 
juga berupa mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, 
meningkatkan kenyamanan, peningkatan pendapatan, dan 
pengurangan biaya. E-government diimplementasikan dalam kaitan 
penanaman modal antara lain: 
-  Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering 

dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung 
dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), 
ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat 
dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi 
potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui 
potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah 
anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas 
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Sumber Daya Manusia di daerah anda? Di era otonomi daerah, 
fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu 
keberhasilan. 

-  Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang 
tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. 
Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin 
kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi. 

 
Pengembangan e-government di bidang investasi sudah mulai 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanaman 
Modal Kota Medan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 
Untuk Badan Penanaman Modal misalnya telah merintis 
pembangunan website www.investmedan.com yang memberikan 
berbagai informasi terkait penanaman modal di Kota Medan. 
Demikian pula Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang sedang 
membangun sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik. 

 
5) Mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang 

penanaman modal 
Dalam mengembangkan potensi, daerah dapat melakukan 

kerjasama dengan berpedoman pada PP Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dalam PP 
tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerjasama 
daerah adalah kesepakatan antar gubernur dengan gubernur; atau 
gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota 
dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, 
bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis. 
Beberapa prinsip di antara prinsip good governnance yang dapat 
dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antara daerah 
adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, 
konsensus dan saling menguntungkan dan memajukan. 
 

Pemerintah Kota Medan memandang perlunya melakukan 
hubungan kerjasama, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri 
di Jajaran Pemerintah maupun dengan Pihak Swasta. Melalui 
kerjasama yang terjalin tersebut, diharapkan Kota Medan dapat 
meraih jaringan kerjasama yang lebih luas dalam 
mendayagunakan, memanfaatkan dan memasarkan sumber daya 
dan produk–produk, baik industri maupun jasa yang berasal dari 
Kota Medan sendiri atau dengan daerah hinterland nya dan pihak 
mitra kerjasama. 

 
Beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kota Medan di antaranya:  
- Hubungan Kerjasama Antar Daerah, dengan berbagai kegiatan 

yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia (APEKSI), Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, 
Departemen Dalam Negeri dan langsung dengan  Pemerintah 

http://www.investmedan.com/
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Kabupaten / Kota di Seluruh Indonesia, seperti dengan Kota 
Semarang yang telah terealisasi dengan Penandatanganan 
Nota Kesepakatan (MoU) dan sedang direncanakan dengan 
Kota Surabaya dan Kota Bandung. 

- Hubungan Kerjasama Luar Negeri, dengan berbagai kegiatan di 
berbagai bidang melalui Kerjasama Kota Bersaudara (Sister 
City) dengan 4 (empat) Kota Bersaudaranya sebagai berikut  :  

 Kota Pulau Pinang, Malaysia     ( Tahun 1984) 

 Kota Ichikawa, Jepang               ( Tahun 1989) 

 Kota Gwangju, Korea                ( Tahun 1997) 

 Kota Chengdu, RRC                  ( Tahun 2002) 
serta Kerjasama Kota Bersahabat (Friendship City) dengan Kota 
(Bandaraya) Ipoh, Malaysia (tahun 2009), serta telah 
menandatangani Surat Pernyataan Kehendak atau Letter of 
Intent untuk menjalin Kerjasama Kota Bersaudara dengan Kota 
Burgas, Bulgaria. Selain itu juga telah melakukan penjajakan 
kerjasama dengan kota – kota lainnya di Luar Negeri, termasuk 
penjajakan bantuan Luar Negeri dari Lembaga-Lembaga 
Internasional baik yang berkaitan secara langsung dengan Kota 
Bersaudara maupun diluar Kota Bersaudara. 

 
 

6) Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus 

Dalam rangka pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi, pemerintah mengambil kebijakan pengembangan 
kawasan ekonomi khusus (KEK). KEK merupakan suatu kawasan 
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian 
dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipat 
gandakan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, melalui 
pengembangan industri berorientasi ekspor dan modernisasi 
industri dan perdagangan sehingga dapat memberi dampak pada 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa serta peningkatan 
produk jasa. 

 
Pada tangal 14 Oktober 2009 telah ditetapkan UU Nomor 39 

Tahun 2009 tentang KEK. Dengan pemberlakuan Undang-undang 
tersebut, pengembangan KEK dilaksanakan dengan fungsi untuk 
melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, 
jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan 
perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata dan bidang lainnya. 
KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki 
keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk 
menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi 
lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. 
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Kota Medan cukup berpotensi dan cukup memenuhi 
persyaratan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. 
Pemerintah kota juga melihat adanya peluang besar yang dapat 
diraih dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi kota dengan 
mengembangkan KEK di Kota Medan. Untuk itu Pemerintah Kota 
Medan telah melakukan beberapa upaya memuhi persyaratan 
penetapan KEK di Kota Medan, diantaranya komitmen 
mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dengan 
menetapkannya rencana kawasan ekonomi khusus di dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Selain ketersediaan 
lahan tersebut, Pemerintah kota telah  melaksanakan kajian ilmiah 
diantaranya penyusunan studi kelayakan yang saat ini sedang 
ditindaklanjuti dengan penyusunan Master Plan Pengembangan 
Kawasan Ekonomi Khusus Kota Medan. 

 
b. Permasalahan  

 
Meski terjadi peningkatan investasi di Kota Medan selama  periode 

Tahun 2005-2008,  berbagai tantangan dan hambatan dalam berinvestasi 
masih dirasakan dunia usaha. Berdasarkan laporan Doing Business 2008 
(Bank Dunia) peringkat Indonesia untuk indikator "kemudahan berusaha" 
(ease of doing business) meningkat dari peringkat 135 dalam tahun 2007 
menjadi peringkat 123 dalam tahun 2008. Namun demikian masih 
menurut  hasil laporan Doing Business 2008 (Bank Dunia) untuk tahun 
2008, posisi Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-
negara Asia lainnya seperti Singapura yang menduduki peringkat pertama 
(dari tahun 2007). Sedangkan Thailand, Malaysia, China, dan Vietnam 
masing-masing menduduk peringkat  15, 24, 83 dan 91. 

 
Relatif rendahnya daya saing Indonesia untuk investasi terutama 

disebabkan masih lama dan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk 
memulai usaha yang mencapai 105 hari dengan 12 prosedur perizinan. 
Sementara itu, Singapura hanya memerlukan 5 hari dengan 5 prosedur, 
Thailand 33 hari dengan  8 prosedur, Malaysia 24 hari dengan 9 prosedur, 
China 35 hari dengan 13 prosedur dan Vietnam 50 hari dengan 11 
prosedur. Kondisi yang dilaporkan Doing Business 2008 ini tentunya juga 
merupakan cerminan kendala dan hambatan berinvestasi di Kota Medan. 

 
Berbagai permasalahan penting lainnya yang cukup berpengaruh 
terhadap kelancaran penyelenggaraan  urusan penanaman modal dan 
minat berinvestasi di Kota Medan adalah sebagai berikut: 

 
 

1) Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 
berbasis elektronik 
Pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis 
elektronik masih menghadapi masalah, antara lain  adalah : 
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 Belum terlaksananya Penyelenggaraan SPIPISE di daerah 
khususnya Kota Medan arena dalam pelaksanaannya 
membutuhkan berbagai dukungan sarana dan prasarana serta 
kesiapan SDM yang memadai. 

 Belum adanya pedoman dan tata cara dan pelaksanaan 
pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik kegiatan 
penanaman modal. Daerah masih menunggu petunjuk 
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 
terkait penyelenggaraan SPIPISE dimaksud.  

 Belum tertingkatkannya koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu baik di tingkat Pemerintah Kota  juga 
dengan institusi di tingkat provinsi maupun pusat (BKPM) dan 
kementrian terkait. 

 Belum tertingkatkannya  kualitas sarana dan prasarana 
pendukung SPIPISE seperti penyiapan SDM, sarana pendukung 
mobilitas dan perangkat lunak maupun keras. 
 

2) Mengembangkan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman 
modal  
Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan kemudahan, fasilitas 
dan insentif bagi penanaman modal adalah :  

 Masih terbatasnya  fasilitasi pemberian insentif investasi  

 Masih terbatasnya akses dana perbankan khususnya untuk 
investor domestik . 

 Masih terbatasnya pasokan listrik dan gas di Medan maupun 
Sumatera Utara  sehingga menjadi kendala berinvestasi.  
 

3) Meningkatkan sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah  
Sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah di antaranya 
sinkronisasi antara peraturan daerah  dan kebijakan daerah mengenai 
penanaman modal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi belum optimal tercermin dari: 

 Belum berjalannya sinkronisasi regulasi investasi pusat dan 
daerah   

 Belum lengkapnya  regulasi di bidang penanaman modal  dan  
penyusunannya masih berjalan di tingkat pemerintah pusat. 
Daerah masih bersifat menunggu terbitnya regulasi tersebut 
sebelum melakukan sinkronisasi maupun penerbitan regulasi di 
tingkat daerah. 

 Belum adanya Peraturan Daerah tentang penanaman modal yang 
sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007. 

 Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan 

 Belum sinkronnya perencanaan penanaman modal lintas instansi 
(pusat-daerah) sehingga terjadi ketidak sinkronan dalam 
program/kegiatan BKPM, Badan Informasi dan Promosi Sumut 
serta Badan Penanaman Modal Kota Medan. 
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4) Pengembangan e-government di bidang investasi 
Selain hal yang disebutkan secara umum di atas, ada faktor – faktor 
sosial budaya dan teknis yang menjadi hambatan dalam implementasi 
electronic government:  

 Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar 
yang dihadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan 
(apa saja). Padahal kemampuan membuat dokumentasi ini 
menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari 
standar rekayasa perangkat lunak (software engineering). 

 Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan 
sebuah bidang yang baru. Instansi pemerintah pada umumnya 
jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi 
informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/ 
industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat 
implementasi electronic government. Kelemahan pemerintah 
dalam SDM yang menguasai TI ini sering dimanfaatkan oleh 
oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. 

 Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur 
telekomunikasi memang masih belum tersebar secara merata. 
Karena keterbatasan dana, Pemerintah kota belum menyiapkan 
pendanaan (budget) yang cukup untuk keperluan ini.  

 Sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan 
sistem informasi penanaman modal Pemerintah pusat dan 
Pemerintah Provinsi belum tersedia. 
 

5) Mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang penanaman 
modal 
Permasalahan yang dihadapi antara lain : 

 Pelaksanaan fasilitasi  kerjasama dengan dunia usaha baik daerah 
maupun internasional  masih terbatas dan hanya bersifat rutinitas 
disebabkan Pemerintah Kota Medan belum memiliki  Rencana 
Umum Penanaman ModalBelum efektif dan terkoordinasinya 
kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun ke 
luar negeri. Tidak saja karena masih terbatas namun juga promosi 
yang dilaksanakan belum terfokus dan hanya bersifat rutinitas. Hal 
ini disebabkan Pemerintah Kota Medan belum memiliki kebijakan 
teknis tentang pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan 
promosi penanaman modal. 

 
6) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 

Dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus Pemerintah 
Kota Medan masih menghadapi kendala  yaitu belum ditetapkannya 
Medan sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah 
pusat.  
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c. Sasaran 
Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala urusan 

penanaman modal pada masa yang akan datang, telah dirumuskan 
sasaran lima tahunan yaitu sebagai berikut: 

1) Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 
2015 menjadi 96 investor baru. 

2) Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2015 menjadi sebesar 
19%. 

3) Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2015 menjadi 23%  
4) Meningkatnya jumlah persetujuan investasi tahun 2015 menjadi          

96 persetujuan baru. 
5) Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perizinan untuk 

setiap jenis perizinan 
6) Menefektifkan  pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim 

perekonomian kota 
7) Menyusun  peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang 

kondusif 
8) Meningkatkan  jumlah pameran/expo dalam skala regional, nasional 

dan internasional 
9) Menyediakan  Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan 

Perdagangan Terpadu lainnya.  
 

d. Arah Kebijakan  
Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, strategi yang dilakukan 

mencakup arah kebijakan sebagai berikut : 
(1) Mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis 

elektronik 
(2) Mengembangkan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman 

modal 
(3) Meningkatkan sinkronisasi regulasi investasi pusat dan daerah 
(4) Mengembangkan  e-government di bidang investasi 
(5) Mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang penanaman 

modal 
(6) Mengembangkan kawasan ekonomi khusus 

 
e. Program 

Untuk melaksanakan arah kebijakan yang ditetapkan dirumuskan 
program selama 5 tahun terkait dengan permasalahan dan sasaran 
program SKPD, antara lain adalah:  

 
 

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan realisasi 
investasi dengan meningkatkan promosi dan kerjasama investasi 
yang dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain inventarisasi 
PMDN/PMA, koordinasi antara lembaga dalam pengendalian 
pelaksanaan investasi PMDN/PMA, koordinasi perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal, koordinasi, monitoring dan 
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evaluasi, operasional Forum Bisnis Medan, pameran investasi luar 
negeri, peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 
investassi dan penyelenggaraan pameran investasi. 
 

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 
Program ini dimaksudkan untuk membangun iklim investasi yang 
dapat menarik investor menanamkan modalnya ke Kota Medan 
sehingga reralisasi investasi meningkat. Beberapa kegiatan yang 
dilakukan untuk mendukung program ini adalah bimbingan teknis 
pengawasan PMDN/PMA, Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di 
bidang investasi , Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pembentukan 
dan operasional satgas wasdal, Pengembangan sistem informasi 
penanaman modal, Penyederhanaan prosedur perizinan dan 
peningkatan pelayanan penanaman modal, Penyusunan Rencana 
Induk Penanaman Modal Kota Medan, Penyusunan buku panduan 
PMDN/PMA, Penyusunan direktori PMDN/PMA dan Penyusunan 
sistem informasi penanaman modal di daerah. 
 

3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana 
Daerah  
Program ini dimaksudkan untuk menyiapkan informasi potensi  
sumberdaya, sarana dan prasarana daerah urusan penyelenggaraan 
penanaman modal. Sasaran dari program ini adalah kajian-kajian 
potensi sumberdaya yang terkait  dan dimiliki oleh Kota Medan 
dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kegiatan penanaman 
modal di Kota Medan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk  
mendukung program ini adalah Kajian potensi sumberdaya yang 
terkait dengan investasi , Penyusunan data sarana dan prasarana 
daerah yang terkait dengan investasi dan Penyusunan rancangan 
fasilitas/kemudahan dan insentif penanaman modal. 

4) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan  
Program ini bertujuan untuk menurunkan angka indeks rata-rata 
lama proses perijinan untuk setiap jenis perijinan guna mewujudkan 
pelayanan prima dengan berpedoman pada prinsip dari pelayanan 
prima dengan kegiatan berupa : Pengembangan dan Pemeliharaan 
Sistem Informasi Perijinan. Kegiatan yang mendukung program ini 
antara lain pembuatan buku saku prosedur perijinan, Penyusunan 
Pengembangan sistem informasi perijinan dan Sertifikasi ISO 9001 
terhadap proses perijinan Terpadu yang ada di Badam Pelayanan 
Perizinan Terpadu. 
 

5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru 
Program ini dimaksudkan untuk penataan pelaksanaan otonomi 
daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 
khususnya dalam hal pelayanan perzinan. Kegiatan yang dilakukan 
adalah Analisis Pengaruh otonomi daerah terhadap investasi PMA di 
Medan.  
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f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015 

Pencapaian prioritas peningkatan penanaman modal daerah serta 
kemudahan pelayanan perizinan non-perizinan, dicapai melalui SKPD 
berikut: 

1) Badan Penanaman Modal 
2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
3) Bagian Hubungan Kerjasama Daerah 

 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN 
WAJIB 

                                

1 16   Penanaman 
Modal 

                                

1 16 01 Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Perijinan 

Terpenuhinya 
lama proses 
pengurusan 
perijinan 
sesuai 
dengan SOP 

% 100 100 95 100 194,5 100 664 100 235,3 100 258,9 500 1.447,7 BPPT 

1 16 02 Program 
Peningkatan 
Promosi dan 
Kerjasama 
Investasi 

Meningkatnya 
jumlah 
investor 
berskala 
nasional 
(PMA/PMDN) 

investor 32 44 1.667,2 57 2.961,9 69 3.267,7 82 3.804,8 96 4.196,9 96 15.898,5 Badan 
Penanaman 

Modal 

1 16 03 Program 
Peningkatan 
Iklim Investasi 
dan Realisasi 
Investasi 

Meningkatnya 
nilai realisasi 
investasi 
berskala 
nasional 
(PMA/PMDN) 

US$ 
(juta)/ 

Rp 
(Milyar) 

75,88/ 
1.448,57 

80,61/ 
1.777,04 

1.233,2 370,31/ 
8.363,05 

1.474,8 1.701,13/ 
39.357,89 

1.246,6 7.814,69/ 
185.224,8 

2.245,2 35.899,31/ 
871.698,89 

1.541,7 35.899,31/ 
8.71698,89 

7.162,5 Badan 
Penanaman 

Modal 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Penataan 
Daerah 
Otonomi Baru 

Meningkatnya 
hasil 
penelitian 
mengenai 
Otonomi 
daerah 

% 100 100 0 100 0 100 0 100 200 100 0 100 200 Balitbang 
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8.3.3 Peningkatan Kedudukan, Fungsi Dan Peranan UMKMK Dalam  
Perekonomian Kota 

 

a. Kondisi Umum 

Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) merupakan 
kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Kota Medan. 
Hal ini disebabkan unit usaha ini merupakan sektor usaha  terbesar 
dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena 
kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara 
pengusaha besar dengan UMKMK, maka pengembangan daya saing 
UMKMK diupayakan dalam  peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, 
sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.  
 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengusaha 
besar hanya 0,2% sedangkan pengusaha mikro, kecil dan menengah 
mencapai 99,8%. Ini berarti jumlah UMKM mencapai hampir 500 kali lipat 
dari jumlah usaha besar. Persoalannya kontribusi UMKM terhadap PDRB 
hanya 39,8%, sedangkan usaha besar mencapai 60,2%.Terhadap 
pertumbuhan ekonomi, usaha kecil, menengah dan koperasi hanya 
memberikan kontribusi sebesar 16,4% sedangkan usaha besar 83,6%. 
Berdasarkan penguasaan pangsa pasar, usaha kecil, menengah dan 
koperasi hanya menguasai pangsa pasar sebesar 20% (80% oleh usaha 
besar). Hal tersebut menunjukkan dua hal sekaligus, yaitu super kuatnya 
sektor usaha besar dan teramat lemahnya sektor UMKM.  
 

Pengembangan UMKMK sebagai lokomotif perekonomian kota 
harus dilakukan dengan dukungan dan pelibatan berbagai komponen 
pembangunan kota baik pemerintah, swasta/pelaku bisnis, praktisi, dan 
stakeholder lainnya, serta dukungan kebijakan berupa regulasi untuk 
menciptakan UMKMK yang handal, tangguh dan mandiri sera memiliki 
daya saing yang tinggi.  
 

Angin segar dalam peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan 
UMKMK adalah telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 14 tahun 2009 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah di Kota Medan. Perda ini merupakan komitmen 
pemangku kebijakan dan wujud keberpihakan stakeholders dalam upaya 
pengembangan UMKMK. Selain itu,  koperasi, usaha mikro, kecil, dan 
menengah di Kota Medan memiliki arti penting dan kedudukan yang 
strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus 
sebagai wahana penciptaan lapangan kerja.  

Secara umum ada 5 (lima) ruang lingkup pokok dalam peningkatan 
kedudukan, fungsi dan peranan UMKMK dalam perekonomian kota yaitu: 
(1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi, (2) Mendorong 
akses UMKMK terhadap sumber-sumber keuangan bisnis dan sumber 
daya produktif, (3) Meningkatkan fasilitas dan pendampingan dalam  
pengembangan UMKMK, (4) Meningkatkan kapasitas pelaku UMKMK dan 
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(5) Revitalisasi pasar tradisional modern serta (6) Mengembangkan 
industri kreatif. 

 
Kelima ruang lingkup tersebut dapat dijabarkan dalam uraian berikut : 
 

1)  Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi  

Pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Kota Medan 
selama periode tahun 2006 sampai tahun 2010 secara umum 
mengalami peningkatan. Hal tersebut diindikasikan dari beberapa 
Indikator utama di bidang perkoperasian seperti data tabel 8.21 di 
bawah ini. 

Tabel 8. 
Perkembangan Perkoperasian Sampai Tahun 2010 

No URAIAN SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Jlh Koperasi UNIT 1.498 1.570 1.840 1.984 1.995 

2 Jlh Anggota Orang 96.687 100.221 128.000 148.400 160.700 

3 Aset Koperasi  Rp.000 132.223.000 241.195.000 344.756.000 466.256.000 781.382.000 

4 Volume Usaha  Rp.000 602.875.500 796.585.000 856.050.000 898.385.000 976.982.000 

5 SHU  Rp.000 50.008.500 55.468.000 59.379.000 64.326.000 88.543.000 

6 Jlh Karyawan  Orang 1.124 1.215 1.375 1.412 1.570 

Sumber Data: Perkembangan Koperasi Aktif & Tidak Aktif Kota Medan Tahun 2006-2010 

 
Hal ini dapat dikenali dari bertambahnya jumlah koperasi dan koperasi 
aktif. Selain itu juga terjadi penambahan jumlah anggota dari 96.687 
pada tahun 2006 menjadi 160.700 pada tahun 2010, juga terjadi 
kenaikan jumlah aset koperasi, volume usaha, jumlah SHU serta 
peningkatan siginifikan jumlah karyawan. Begitupun, pertambahan 
jumlah koperasi belum dibarengi dengan  peningkatan kualitas 
kelembagaan koperasi dan daya saing koperasi. Di sisi lain budaya 
perkoperasian hingga kini masih belum tumbuh karena belum 
tersosialisasi secara meluas di tengah masyarakat. Oleh karenanya 
perlu terus dilakukan upaya untuk mendorong koperasi sebagai 
sokoguru perekonomian daerah.  
 

2)  Mendorong akses UMKMK terhadap sumber-sumber keuangan 
bisnis dan sumber daya produktif  
 
Kota Medan memiliki UMKM sampai dengan tahun 2010 berjumlah 
242.890 pelaku usaha dengan jenis usaha perdagangan jasa, industri 
kerajinan dan aneka usaha. Dari sejumlah UMKM yang ada tersebut 
hanya sebanyak ± 87.000 atau 58 % merupakan UMKM yang aktif. 
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Tabel 8. 
Perkembangan UMKM tahun 2010 

No Uraian Perdagangan Industri Aneka 
Usaha 

Jumlah % 

1 
2 
3 

Usaha Mikro 
Usaha Kecil 
Usaha 
Menengah 

  - 
16.881 

318 

- 
7.540 

270 

211.140 
6.526 

215 

211.140 
30.947 

803 

86,92 
12.74 

0,34 

Jumlah 242.890 100 

Sumber : BPS Kota Medan  

Untuk mendorong akses UMKMK terhadap sumber-sumber keuangan 
bisnis dan sumber daya produktif, maka sejak tahun 2000 pemerintah 
telah menetapkan beberapa program dana bergulir bagi koperasi 
maupun lembaga keuangan. Jumlah koperasi/BMT yang 
mendapatkan perkuatan permodalan antara lain: 

 Program dana bergulir PKPS-BBM Konvensional(11 Koperasi) 

 Program dana bergulir PKPS-BBM Pola syariah(12 Kop/BMT) 

 Program dan sektoral (1 Koperasi) 

 Program dana bergulir Modal awal dan padanan(4 Koperasi) 

 Program pengembangan ekonomi melalui  pemberdayaan 
kopantren (1 Kopontren) 

Pemberian faslitas bantuan dana bergulir bagi UMKM juga 
dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2008,  dimana sebanyak                          
Rp. 2.285.000.000 telah dimanfaatkan sebagai tambahan modal oleh 
setidaknya 84 UKM. Namun sejak tahun 2009, pemberian bantuan 
dana bergulir kepada UMKM ditiadakan karena kewenangan 
pemberian bantuan dana bergulir tidak lagi berada pada SKPD. 
Karena itu, pemerintah kota melakukan upaya untuk membantu 
perluasan akses permodalan UKMK melalui pengembangan 
kerjasama kemitraan antara usaha kecil dengang pihak swasta/BUMN 
besar. Pengembangan kerjasama kemitraan ini sebenarnya sudah 
terjalin, namun belum berjalan secara optimal. 

 
3)  Meningkatkan fasilitas dan pendampingan dalam  pengembangan 

UMKMK 
Keinginan kuat dan kesungguhan Kota Medan untuk 

mewujudkan pengembangan UMKM diwujudkan dengan pemberian 
fasilitas dan pendampingan UMKM. Salah satunya dengan mengikut 
sertakan UMKM dalam pelaksanaan pameran promosi di dalam dan 
luar negeri.yang  sampai tahun 2009 telah dilakukan sebanyak 35 kali 
pameran bagi 70 pengusaha UMKM. Pameran dan promosi 
merupakan salah satu peluang mengangkat kualitas hasil-hasil produk 
UMKM  yang dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan ,  pola-pola 
kemitraan, baik pada perdagangan antar daerah maupun luar daerah 
sehingga pada gilirannya akan mendorong kualitas produk usaha 
UMKM di pangsa pasar yang  diminati oleh konsumen karena  kualitas  
yang tak kalah dengan produk luar negeri. 
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4) Peningkatan Kapasitas Pelaku KUMKM 
 

Kemampuan sumber daya pelaku KUMKM di Kota Medan masih 
perlu mendapatkan perhatian  dan menjadi masalah klasik bagi pelaku 
usaha tersebut untuk dapat bersaing. Di antaranya yang cukup 
menentukan adalah jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 
para pelaku UMKMK masih rendah. 

 
Berbagai upaya peningkatan kapasitas pelaku KUMKM oleh 

Pemerintah Kota Medan melalui program pengembangan 
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Selama periode 2006-
2009 dilakukan kegiatan antara lain pelatihan kewirausahaan  
sebanyak 350 orang  pelaku KUMKM, pelatihan manajemen 
pengelola koperasi untuk 90 orang, sosialisasi HAKI, pengembangan 
industri rumah tangga dan industri kecil menengah untuk 50 orang. 
Begitupun ke depannya perlu usaha yang lebih masif untuk  
meningkatkan kapasitas SDM pelaku KUMKM demi pemberdayaan 
sektor ini.  
 

5) Revitalisasi pasar tradisional modern 
 

Revitalisasi pasar tradisional di Kota Medan saat ini menjadi 
sangat penting bukan hanya dalam bentuk fisik pasar yang relatif tidak 
berubah selama beberapa dasawarsa terakhir, tetapi dalam banyak 
hal pasar terlihat semakin kumuh. Hal itu tidak sejalan dengan  tingkat 
sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang semakin maju. Pada 
pihak lain,  pembangunan infrastruktur telah dilakukan di segala aspek 
kehidupan masyarakat yang kesemuanya ini menuntut pelayanan 
pasar tradisional yang semakin kompetitif untuk mengikuti ciri-ciri 
modernitas kota. 
 

Perkembangan ekonomi Kota Medan telah menyebabkan 
terbukanya pasar dalam arti yang lebih luas, sehingga secara fisik 
jumlah pasar tumbuh dengan pesat demi memenuhi kebutuhan 
masyarakat Kota Medan. Pertumbuhan pasar modern yang sangat 
pesat menyebabkan pasar tradisional tampak cenderung semakin 
ditinggalkan konsumen konvensionalnya. Untuk itu, perlu langkah 
strategis dan profesional yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota, 
demi pengembangan eksistensi pasar tradisional, bahkan untuk 
bersaing dengan pasar-pasar modern. 
 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperlukan upaya  untuk 
menggerakan ekonomi kota melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional 
baik secara manajerial maupun fisik. Pemberdayaan dan revitalisasi 
pasar tradisional merupakan salah satu cara untuk menggerakan 
ekonomi masyarakat guna mempercepat pengembangan kesempatan 
kerja, pemerataan ekonomi dan pembangunan masyarakat serta efek 
ganda (multiplier effect) yang dapat diraih pada sektor hulu        



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 142 

 

(produksi, distribusi dan perdagangan) maupun sektor hilir (semakin 
beragamnya produksi turunan dan jasa yang tumbuh dari perputaran 
supply dan demand). 
 

Saat ini di kota Medan terdapat 55 buah pasar tradisional yang 
tersebar di 19 kecamatan di kota Medan dan 42 buah pasar modern. 
Dari keseluruhan pasar yang dikelola PD Pasar terdapat 21.863 
pedagang yang menempati beberapa tipe tempat berjualan yaitu kios 
sebanyak 9.312 pedagang; stand sebanyak 7.943 pedagang; toko 
sebanyak 63 pedagang dan informal sebanyak 4.545 pedagang  (tidak 
memiliki tempat berjualan resmi tetapi dimasukkan dalam registrasi 
PD. Pasar). 

 

6) Mengembangkan  industri kreatif 
Pengembangan industri kreatif layak menjadi perhatian untuk 

dapat bersaing di era globalisasi.  Secara umum industri kreatif sudah 
muncul dan berkembang di masyarakat terutama industri mikro, kecil, 
dan menengah. Namun potensi kreatif  ini t perlu mendapat sentuhan 
pengembangan maupun perlindungan akan hak intelektual. Di sinilah 
pemerintah  dapat mengambil peranan untuk mendorong peningkatan 
pengembangan industri kreatif yang ada.  

Kota Medan sendiri memiliki potensi industri kreatif yang cukup 
besar karena didukung lokasi yang strategis juga keunggulan sumber 
daya manusianya. Industri kreatif juga cukup diminati oleh kalangan 
pengusaha terutama generasi muda. Saat ini generasi muda Kota 
Medan secara perlahan mulai bermunculan meramaikan bursa 
persaingan industri kreatif di kota ini. Berikut adalah beberapa 
subsektor industri kreatif yang potensial di Medan sebagaimana 
dikutip dari www.indonesiakreatif.net : 

 
Subsektor Komputer dan Piranti Lunak 

Salah satu potensi industri kreatif yang dikembangkan di Kota 
Medan adalah bidang subsektor komputer dan piranti lunak. Industri 
kreatif di bidang teknologi informasi di Medan banyak diminati oleh 
kalangan muda. Web developer adalah salah satu usaha di bidang IT 
yang berkembang di kota Medan. 

 
Subsektor Film 

Salah satu bukti tingginya minat masyarakat kota Medan 
terhadap industri kreatif di bidang perfilman adalah munculnya 
sekolah sinematografi. Kensington menjadi sekolah seni dan 
sinematografi yang pertama dan satu-satunya di Medan. Industri 
perfilman di Kota Medan dinilai masih cukup prospektif. Selama ini 
pelaku industri perfilman di Medan terkendala oleh fasilitas,seperti alat 
membuat film komersial yang masih belum memadai. 

Dunia film independen Medan awalnya muncul dari hasil 
kreativitas dan kritik sosial anak muda yang merasa perlu 
diungkapkan sebagai wujud perhatian mereka terhadap lingkungan 

http://www.indonesiakreatif.net/
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sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu, arah dunia film 
independen di Medan berubah menjadi ajang kreativitas anak muda 
yang semakin kaya oleh pemikiran baru. 

 
 

Subsektor Fashion 
Sebagai kota yang mempunyai posisi geografi yang strategis, 

Kota Medan telah menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia 
bagian Barat. Aktivitas perdagangan baik antar daerah maupun lintas 
negara telah mendorong pertumbuhan industri kreatif di subsektor 
fashion. Pemerintah Kota Medan sering mengadakan pameran UKM 
untuk mengakomodasi pemasaran industri fashion di Kota Medan. 
Pelaku usaha fashion di Kota Medan juga telah membentuk asosiasi 
sebagai wadah untuk menampung aspirasi komunitas. Salah satu 
bentuk nyata kreatifitas  anak muda Medan di bidang fashion adalah 
kaos "Tau Ko Medan". Kaos bermotif khas Kota Medan ini  banyak 
direkomendasikan sebagai salah satu oleh-oleh dari Medan. 

 
Subsektor Musik 
Mungkin dulu Medan dapat di bilang sebagai salah satu barometer 
musik di Indonesia. Tetapi dalam hal industry music kota Medan 
masih lemah. Sekarang Industri musik  kota Medan sedang berusaha 
untuk bangkit untuk mengakomodir  musisi-musisi dan grup band 
terkenal. Walaupun sekarang kota Medan belum dikenal dengan kota 
yang mengasilkan musisi-musisi (pelaku kreatif di bidang musik) 
terkenal, namun dulu Medan sempat menjadi barometer musik 
Indonesia.  

b. Permasalahan 
Berdasarkan kondisi umum kedudukan, fungsi dan peranan UMKMK 
dalam perekonomian terdapat berbagai permasalahan pokok 
penyelenggaraan perkoperasian dan UMKM di Kota Medan sebagai 
berikut: 
1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi  

 Kualitas kelembagaan koperasi yang masih rendah, karena 
kemauan koperasi dalam melaksanakan AD ART sepenuhnya 
masih kurang. 

 Budaya perkoperasian belum tersosialisasinya secara meluas  di 
kalangan masyarakat.  

2) Mendorong akses UMKMK terhadap sumber-sumber keuangan bisnis 
dan sumber daya produktif 

 UMKM memiliki struktur permodalan lemah dan masih sulitnya 
UMKMK menembus dunia perbankan (bankable) 

 Fungsi fasilitasi  lembaga keuangan perbankan maupun non 
perbankan dalam mendukung perkuatan permodalan UMKM 
masih sangat terbatas. 
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3) Meningkatkan fasilitas dan pendampingan dalam  pengembangan 
UMKMK 

 Masih minimnya kemampuan manajerial dan penggunaan 
teknologi tepat guna oleh pelaku UMKM sehingga produktivitas 
maupun daya saing produk UMKM masih rendah  

 Masih sulitnya UMKM mengakses pasar  
4) Meningkatkan kapasitas pelaku UMKMK 

 Kewirausaah dan keunggulan kompetitif pelaku UMKMK masih 
rendah  

 Masih lemahnya daya saing koperasi dibandingkan dengan 
pelaku usaha lainya. 

5) Revitalisasi pasar tradisional modern 

 Hampir seluruh pasar tradisional di Kota Medan memiliki kondisi 
fisik yang kurang layak sehingga menurunkan daya saing para 
pedagang sebagai  pelaku UMKM 

 Masih minimnya sumber pendanaan Pemerintah Kota Medan 
dalam upaya revitalisasi fisik pasar tradisional yang ada. 

6) Mengembangkan Industri Kreatif 

 Belum tersosialisasinya keberadaan industri kreatif Kota Medan 

 Masih minimnya promosi terhadap industri kreatif Kota Medan 

 Pemberian insentif yang masih minim kepada para pelaku industri 
kreatif  

 

c.  Sasaran 
Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan kota yang terukur dan 
realistis, berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka 
sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan peningkatan 
kedudukan, fungsi dan peranan UMKM dalam perekonomian kota 
disajikan sebagai berikut : 
1) Meningkatnya jumlah koperasi aktif tahun 2015 menjadi 80% 
2) Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM UKM tahun 

2015 menjadi 285.999 usaha  
3) Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada sumber daya 

produktif 
4) Tersedianya pasar induk dengan komoditas tertentu 
5) Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih, nyaman 

dan  berdaya saing 
6) Meningkatnya jumlah produk industri kreatif 

d. Arah Kebijakan 
Untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan, maka ditetapkan arah 
kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan operasional sebagai 
berikut  : 
1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi 
2) Mendorong akses UMKMK terhadap sumber-sumber keuangan bisnis 

dan sumber daya produktif 
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3) Meningkatkan fasilitas dan pendampingan dalam  pengembangan 
UMKMK 

4) Meningkatkan kapasitas pelaku UMKMK 
5) Revitalisasi pasar tradisional modern 
6) Mengembangkan industri kreatif 

 
 

e. Program 

Arah dan kebijakan peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan 
UMKM dalam perekonomian kota sampai tahun 2015  dijabarkan ke 
dalam program sebagai berikut : 

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Program ini bertujuan untuk lebih meningkatkan promosi, kerjasama 
koordinasi antar para pelaku kegiatan penanaman modal dengan 
sasaran meningkatnya jumlah investor baik usaha besar maupun 
KUKM serta kualitas koordinasi antara Lembaga Pemerintah dan 
non Pemerintah serta masyarakat dalam hubungannya dengan 
pelaksanaan penanaman modal. Untuk mencapai tujuan dan 
sasaran program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan pokok berupa 
peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha 
besar dan Usaha Kecil Menengah 

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku 
dan  kelembagaan koperasi yang didukung kegiatan antara lain 
berbagai pelatihan, pembinaan, sosialisasi, dukungan informasi dan 
fasilitasi pertemuan kemitraan.  

3) Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif 
Program ini dimaksudkan  untuk menciptakan suasana yang 
kondusif bagi perkembangan UMKM dengan kegiatan antara lain 
fasilitas pengembangan UMKM, fasilitas pengembangan permodal 
bagi KJS/ UJKS dan pengembangan bagi UMKM. 

4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif UMKM 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing UMKM 
dengan melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan, manajemen 
pengelolaan UMKM peningkatan kemampuan kewirausahaan 
UMKM, terwujudnya peningkatan kemampuan pengelolaan UMKM 
dan terlaksananya sosialisasi HAKI kepada UMKM serta labelisasi 
halal.  

5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 
Program ini dimaksudkan untuk menciptakan terlaksananya 
sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan kepada 
UMKM, terpenuhinya pemasaran hasil produk koperasi dan UMKM, 
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diperolehnya data perkembangan koperasi dan UMKM, 
terpublikasinya informasi koperasi dan UMKM, tersusunnya sentra 
koperasi dan UMKM di Kota Medan, tercapainya promosi hasil 
produk unggulan daerah, tersalurnya bantuan perlengkapan dan 
peralatan bagi koperasi syariah BMT, terdukungnya program 
pembinaan bagi Kopsyah BMT, terlaksananya pemeriksaan Kopsyah 
BMT Kota Medan, terlaksananya kegiatan pelatihan bagi UMKM 
Pola Syariah, tercapainya peningkatan keterampilan aneka kerajinan 
kulit. 

6) Program Revitalisasi Pasar Modern dan Tradisional 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan pasar 
induk dengan kegiatan pengadaan lahan tambahan bagi Pasar Induk 
Tuntungan. 

7)  Program Pengembangan IKM 
Program ini dimaksudkan untuk melakukan fasilitasi bagi IKM 
terhadap pemanfaatan sumberdaya, promosi di dalam maupun luar 
negeri, pelatihan pengolahan hasil laut, pembangunan pasar galeri 
hasil kerajinan UKM, pembinaan IKM dan studi analisis kebijakan 
pengembangan pusat industri kecil di Kota Medan. 

8) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 
Program ini dimaksudkan untuk mengupayakan perlindungan 
konsumen dan pengamanan perdagangan dengan melaksanakan 
kegiatan operasionalisasi & pengembangan UPT kemetrologian 
daerah dan peningkatan pengawasan peredaran barang daerah. 

9) Program Pengembangan Sentra Industri Potensial 
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan sentra industri 
potensial yang ada di Kota Medan antara lain Pusat Industri Kecil 
(PIK) Menteng dengan kegiatan pengadaan peralatan dan 
perlengkapan serta renovasi gedung showroom PIK. Selain itu 
dilakukan relokasi dan penataan sentra-sentra industri di Kota 
Medan. 

10) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PK-5) dan Asongan  
Program ini dimaksudkan untuk pembinaan pedagang kaki lima dan 
asongan berupa koordinasi, pembinaan dan penataan. 
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f. Matriks Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2011-2015 
Agenda prioritas peningkatan, fungsi, dan peranan UMKMK dalam 
perekonomian Kota dicapai melalui rencana kerja dan pendanaan SKPD-
SKPD berikut ini: 

1) Dinas Koperasi dan UMKM 
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
3) Dinas Perumahan dan Permukiman 
4) Badan Penelitian  dan Pengembangan  
5) Bagian Administrasi Perekonomian Setdakot Medan  

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 4   Perumahan 
Rakyat 

                                

1 4 01 Program 
Revitalisasi Pasar 
Modern dan 
Tradisional 

Tersedianya Pasar 
Induk dan Pasar 
Tradisional yang 
layak 

pasar 3 6 (1 PI 
dan 5 

PT) 

20.300 5 PT 15.300 5 PT 10.330 6 (1 PI 
dan 5 

PT) 

10.363 5 PT 10.399,3 2 PI dan 
25 PT 

66.692,3 D. Perkim 

1 15   Koperasi dan 
Usaha Kecil 
Menengah 

                                

1 15 01 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Kelembagaan 
Koperasi 

Meningkatnya 
jumlah koperasi 
yang aktif 

% 70 73 547 75 3.058,5 77 3.364,4 79 3.700,8 82 4.070,9 82 14.741,7 D. Koperasi 

1 15 02 Program 
Penciptaan Iklim 
Usaha UMKM yang 
Kondusif 

Meningkatnya 
jumlah usaha 
mikro 

UMKM 222.000 223.776 200 234.964 935 246.712 1.028,5 259.047 1.131,4 271.999 1.244,5 271.999 4.539,3 D. Koperasi 

1 15 03 Program 
Pengembangan 
Kewirausahaan 
dan Keunggulan 
Kompetitif UMKM 

Meningkatnya 
Kewirausahaan 
dan Keunggulan 
Kompetitif UMKM 

UMKM 222.000 223.776 200 234.964 440 246.712 484 259.047 532,4 271.999 585,6 271.999 2.242 D. Koperasi 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 15 04 Program 
Pengembangan 
Sistem Pendukung 
Usaha Bagi UMKM 

Meningkatnya 
Sistem Pendukung 
Usaha bagi UMKM 

UMKM 222.000 223.776 3.203,5 234.964 7.312,7 246.712 8.044 259.047 8.848,4 271.999 9.733,2 271.999 37.141,6 D. Koperasi 

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Revitalisasi Pasar 
Modern dan 
Tradisional 

Tersedianya 
informasi yang 
akurat dan terkini 
tentang kondisi 
pasar tradisional 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 1 150 Balitbang 

2     URUSAN PILIHAN                                 

2 6   Perdagangan                                 

2 6 01 Program 
Perlindungan 
Konsumen dan 
Pengamanan 
Perdagangan 

Meningkatnya 
sektor 
perdagangan 
terhadap PDRB 

trilyun 17 19 350 20 450 21 450 23 450 25 450 108 2.150 Disperindag 

2 7   Perindustrian                                 

2 7 01 Program 
Pengembangan 
IKM 

Meningkatnya 
sektor industri 
terhadap PDRB 

trilyun 11 12 1.685 13 1.700 14 4.050 16 1.400 17 1.400 17 12.585 Disperindag 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII - 150 

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

2 7 02 Program 
Pengembangan 
Sentra Industri 
Potensial 

Meningkatnya 
sektor industri 
terhadap PDRB 

trilyun 11 12 400 13 1.000 14 1.000 16 1.000 17 1.000 72 4.400 Disperindag 
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8.3.4  Peningkatan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja Baru 
 
a. Kondisi Umum 

Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Medan merupakan 
masalah yang cukup berat dan kompleks. Berat karena berhubungan 
dengan kuantitatif (jumlah) dan kompleks karena menyangkut berbagai 
aspek dan fenomena sosial. Fokus utama masalah ketenagakerjaan  
dilihat pada angka pengangguran. Salah satu persoalan pokok 
pembangunan kota yang masih dihadapi adalah relatif masih tingginya 
angka pengangguran. Berikut adalah tabel indikator ketenagakerjaan di 
Kota Medan untuk  tahun 2006-2010. 

Tabel 8. 
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Medan Tahun 2006-2010 

Jenis Indikator 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 

Angkatan Kerja 
  

889.352   853.562  
   

959.309  961.410  965.432 

- Bekerja  755.882   729.892  833.832  824.250  822.066 

- Pengangguran 133.470  123.670  125.477  137.160  143.366  

Bukan Angkatan 
kerja 540.142  602.648  573.562  593.726  615.492 

 Sumber : BPS Kota Medan 
 

    Angka pengangguran sepanjang tahun 2006-2010 sedikit mengalami 
penurunan,  jika pada tahun 2006  jumlah pengangguran di Kota Medan 
sebesar 133.470 orang atau 15 persen dari total angkatan kerja  maka  
pada tahun 2010 jumlah pengangguran menjadi 143.366 orang atau 14,8 
persen dari total angkatan kerja. Pengangguran tersebut merupakan 
penganggur terbuka, yang artinya sama sekali tidak bekerja atau  tidak 
produktif. Salah satu yang harus mendapat perhatian serius dari 
pemerintah kota adalah kenyataan bahwa penganggur di Kota Medan 
sebanyak 60 persen berpendidikan SLTA ke atas, atau dengan kata lain 
pengangguran terdidik. 

Munculnya pengangguran tersebut disebabkan oleh laju 
pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan 
kesempatan kerja, di samping kurangnya kemampuan sektor sekunder/ 
tertier menampung angkatan kerja yang tersedia.  

Secara empirik, upaya mewujudkan masyarakat Kota Medan yang 
seutuhnya dengan taraf hidup yang semakin baik akan membutuhkan 
lapangan kerja yang layak sebagai hak untuk mendapatkan pekerjaan. 
Untuk itu kebijakan yang harus terus digerakkan adalah peningkatan iklim 
ketenagakerjaan guna mendorong terciptanya kesempatan kerja dengan 
produktivitas tinggi. 

Ruang lingkup peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja 
baru di Kota Medan terdiri atas 1) Meningkatkan pasar lapangan kerja 
daerah, 2) Meningkatkan kualitas hubungan industrial, 3) Meningkatkan 
kualitas perlindungan tenaga kerja dan 4) Memperkuat kapasitas dan 
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peranan organisasi pekerja dan asosiasi pengusaha. Ruang lingkup 
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Meningkatkan pasar lapangan kerja  

Karakteristik umum negara sedang berkembang adalah bersifat 
dualistik. Lapangan kerja sektor modern (formal) dengan jumlah tenaga 
kerja yang relatif sedikit dan sektor tradisional (informal) dengan jumlah 
tenaga kerja yang besar, berjalan secara bersamaan dalam 
perekonomian. Sektor modern memiliki upah yang lebih tinggi dan kondisi 
kerja yang lebih baik dibandingkan sektor tradisional. Selain itu, pekerja 
sektor modern memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan 
akses terhadap pelatihan sehingga memiliki peluang yang lebih besar 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, 
pekerja di sektor tradisional melakukan kegiatan yang rendah tingkat 
produktivitasnya dengan upah rendah. Kesenjangan produktivitas upah 
antara sektor modern dan sektor tradisional juga mencerminkan 
perbedaan tingkat pendidikan. Pekerja sektor modern berpendidikan lebih 
tinggi dibandingkan pekerja sektor tradisional. 

Oleh karenanya, persoalan ketenagakerjaan di Kota Medan tidak 
hanya terkait dengan upaya perluasan kesempatan kerja, tetapi juga 
mencakup upaya memfasilitasi perpindahan ‟surplus tenaga kerja‟ keluar 
dari sektor informal ke sektor modern yang lebih produktif dan 
memberikan upah yang lebih tinggi. Perpindahan surplus tenaga kerja dari 
sektor informal ini selain bertujuan meningkatkan hak-hak tenaga kerja 
juga menjadi tujuan utama dari siklus pembangunan, pertumbuhan 
ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan-tujuan 
tersebut secara selaras, maka dalam konteks kebijakan tenaga kerja, 
perlu dijalin keseimbangan yang tepat antara perlindungan tenaga kerja 
dan perluasan kesempatan kerja. 

Untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan lapangan pekerjaan 
dengan pertumbuhan angkatan kerja baru  dibutuhkan kebijakan  
multisektoral. Mulai dari perbaikan iklim investasi, peningkatan kapasitas 
SDM, penyediaan infrastruktur dan  lain sebagainya. Kapasitas SDM 
pencari kerja di Kota Medan dapat dilihat dari tingkat keahlian angkatan 
kerja berdasarkan pencari kerja yang mengurus AK-1 ke Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kota Medan dapat digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 8. 
Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Persentase 

1 SD atau sederajat 0% 

2 SLTP atau sederajat 15,48% 

3 SMA atau sederajat 37,62% 

4 Diploma 1/ Diploma 2 0,31% 

5 Diploma 3 13,27% 

6 Sarjana(S1) 33,32% 

   Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan (2009) 

Dalam meningkatkan pasar lapangan kerja daerah, pemerintah  
melalui berbagai langkah dan upaya strategis terus berupaya untuk 
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meningkatkan kemampuan sektor sekunder/tertier agar dapat 
menampung angkatan kerja yang ada. Langkah lain yang harus diambil 
pemerintah kota adalah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk 
ikut berperan serta di dalam menyelesaikan permasalahan 
ketenagakerjaan di Kota Medan.  

Dalam upaya meningkatkan pasar lapangan kerja tersebut, kewajiban 
pokok Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan 
ketenagakerjaan adalah memberikan dukungan kebijakan dan 
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya penanganan 
ketenagakerjaan secara terpadu dan berkelanjutan. Di samping itu, dari 
sisi anggaran, pemerintah kota juga mengalokasikan anggaran yang 
dalam APBD, guna menjamin terselenggaranya penanganan 
ketenagakerjaan di Kota Medan.  

Meskipun anggaran pembangunan ketenagakerjaan terus 
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tapi disadari bahwa anggaran 
tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan 
ketenagakerjaan di Kota Medan. Untuk itu  perlu dukungan pembiayaan 
dari berbagi pihak masih sangat dibutuhkan, terutama dari pemerintah 
provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam rangka 
pelayanan ketenagakerjaan di Kota Medan, Dinas Sosial dan Tenaga 
Kerja memberikan pelayanan umum kepada masyarakat pencari kerja 
yang membutuhkan berupa form AK.1 (Kartu Kuning) pada tahun 2008 
sebanyak 25.372 lembar. 

2) Meningkatkan kualitas hubungan industrial  

Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan industrial adalah 
isu-isu normatif dan non normatif, upah minimum, prosedur PHK dan 
pesangon, kerja kontrak dan Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja). 
Sifat dari suatu sistem remunerasi atau pemberian imbalan dari suatu 
perusahaan dapat memberikan pengaruh kuat terhadap hubungan 
industrial. Secara umum, komponen-komponen upah buruh biasanya 
terdiri dari upah pokok dan berbagai tunjangan dikurangi sejumlah 
potongan. Adapun perkembangan Upah Minimum Kota dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

Tabel 8. 
Data Perkembangan UMK Tahun 2006-2010 

TAHUN 
KHL 
( RP) 

UMK 
( RP) 

UMSK 
( RP) 

KENAIKAN- 
UMK (%) 

2006 799.827 750.000. 787.500-825.000 25% 

2007 815.123,76 820.000. 861.000-902.000 09,33% 

2008 913.188,16 918.000. 963.900-1.009.800 11,95% 

2009 1.053.232 1.020.000 1.050.000-1.122.000 11,11% 

2010 1.076.595,35 1.100.000. 1.144.000-1.210.000 07,84% 

       Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan industrial adalah 
tingkat jaminan untuk dapat terus bekerja dengan ketentuan pekerja 
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merasa status pekerjaan mereka lemah atau secara wajar cukup aman. 
Sering kali tingkat imbalan atau manfaat (tunjangan) yang diperoleh 
seorang buruh dikaitkan dengan status pekerjaanya. Di Indonesia 
umumnya, termasuk Kota Medan, sejumlah besar buruh dewasa  
dipekerjakan berdasarkan kontrak yang tidak menjamin kelangsungan 
pekerjaan mereka dan ini mengakibatkan dikuranginya banyak tunjangan 
lain. 

Kondisi yang terjadi saat ini, para pekerja sebagaian besar 
dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja yang tidak memberikan kepastian 
untuk dapat terus bekerja. Hal ini menyebabkan mereka dapat dengan 
mudah diberhentikan, dan banyak pekerja tidak menerima upah kalau 
sakit atau tidak masuk karena alasan apapun. Hal ini menimbulkan  
persoalan yang mengakibatkan  terjadi perselisihan antara pekerja dan 
pengusaha yang menyangkut hak-hak  normatif  pekerja. Di samping itu 
penyelesaian kasus-kasus oleh Lembaga Penyelesaian dan Perselisihan 
Hubungan Industrial (antara lain perlindungan Bipartit, mediasi, konsiliasi, 
arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial) sering terbengkalai dan 
tidak tuntas. Hal tersebut tentunya mencerminkan kualitas hubungan 
industrial yang belum seperti diharapkan dan perlu ditingkatkan pada 
masa mendatang.  

3) Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja  

Adalah kewajiban perusahaan atau pengusaha untuk menciptakan 
situasi yang nyaman bagi para pekerja dalam beraktivitas. Namun 
disayangkan banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kualitas 
perlindungan tenaga kerja.  

Untuk menjamin kualitas perlindungan tenaga kerja, Dinas Sosial 
dan Tenaga  Kerja Kota Medan melakukan berbagai upaya antara lain 
pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan 
dan kesehatan kerja  sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan 
kualitas perlindungan terhadap tenaga kerja, Pemerintah Kota Medan 
melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melaksanakan 
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 
dan Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Program 
tersebut dijabarkan secara implementatif ke dalam beberapa pokok 
kegiatan antarara lain Sosialisasi peraturan dan pelaksanaan upah 
minimum Kota Medan dan Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan bagi 
calon tenaga kerja ke luar negeri.  

Di samping itu, Disosnaker juga secara rutin melaksanakan 
Pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), 
Pemeriksaan berkala kesehatan pekerja, Penyelenggaraan bulan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sosialisasi dan pengawasan. 
Kedepannya, peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja perlu terus 
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ditingkatkan antara lain dengan pemberdayaan panitia pembina 
keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) di perusahaan.  

4) Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan 
asosiasi pengusaha 

Pengusaha dan pekerja merupakan pihak yang berkaitan 
langsung dalam penciptaan  harmosiasi hubungan industrialis. Dalam 
meningkatkan kemampuan dan posisi tawarnya, masing-masing pihak 
bergabung dalam kelompok atau organisasi. Misalnya, serikat buruh 
untuk pekerja dan asosiasi pengusaha.  

Organisasi buruh dan asosiasi pengusaha  berperan penting 
dalam meningkatkan kapasitas anggota. Tidak saja sebagai wahana 
bertukar informasi antar sesama anggota, organisasi juga penting 
dalam meningkatkan posisi tawar maupun advokasi. Pemerintah 
kiranya dapat mengambil peranan dalam upaya peningkatan dan 
perkuatan kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan asosiasi 
pengusaha.  

 

b. Permasalahan  

Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan 
ketenagakerjaan tersebut, berbagai permasalahan pokok 
penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Medan dapat 
disajikan sebagai berikut: 

1) Meningkatkan pasar lapangan kerja daerah  

 Pertumbuhan kesempatan kerja yang jauh tertinggal 
dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. 

 Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan pendapatan 
antara sektor formal dan sektor informal.  

 Masih relatif rendahnya keterampilan/keahlian pencari kerja dan 
seringkali keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan 
lowongan yang tersedia.   

 Masih relatif rendahnya manajemen pengelolaan 
ketenagakerjaan di  Kota Medan. 

 Belum adanya sistem informasi ketenagakerjaan di Kota Medan 
yang dapat diakses dengan mudah. 
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2) Meningkatkan kualitas hubungan industrial  
Beberapa masalah dalam upaya peningkatan hubungan industrial 
adalah:  

 Masih cenderung tingginya tingkat perselisihan antara pekerja 
dengan pengusaha terkait isu-isu normatif. 

 Penyelesaian kasus-kasus oleh Lembaga Penyelesaian dan 
Perselisihan Hubungan Industrail sering terbengkalai dan tidak 
tuntas.  
 

3) Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja  

 Dalam meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja, 
berbagai masalah yang timbul adalah: 

 Masih minimnya pengawasan, perlindungan dan penegakan 
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja  

 Masih banyak pengusaha yang tidak memberikan di bawah 
upah minimum sebagaimana yang dtietapkan  

 Minimnya pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja akan 
peraturan ketenagakerjaan. 
 

4) Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan 
asosiasi pengusaha 

 Minimnya kapasitas dan peranan organisasi pekerja maupun 
asosiasi pengusaha  

 Masih lemahnya koordinasi antara asosiasi perusahaan ataupun 
organisasi pekerja dengan Pemerintah Kota Medan 

 
 

c. Sasaran  
Untuk merumuskan rencana pembangunan yang terukur dan 

realistis, maka berdasarkan kondisi yang dihadapi maka sasaran yang 
akan dicapai dalam prioritas pembangunan peningkatan kesempatan kerja 
dan lapangan kerja baru adalah sebagai berikut : 
1) Tercapainya partisipasi angkatan kerja tahun 2015 menjadi 62,28% 
2) Meningkatnya pekerja yang ditempatkan tahun 2015 menjadi 

87,4% 
3) Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja  
4) Menurunnya angka sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2015 

menjadi 100 
5) Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2015 

menjadi 20% 
6) Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah 

penduduk tahun 2015 menjadi 3,7% 
7) Menurunnya rasio ketergantungan  
8) Meningkatnya upah mínimum regional (UMR) sesuai dengan 

peningkatan kebutuhan hidup mínimum tahun 2015 menjadi 
Rp1,77 juta. 
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d. Arah Kebijakan  

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang 
berkualitas,  maka  kebijakan   penyelenggaraan   ketenagakerjaan   tahun 
2011-2015 diarahkan kepada : 
1) Meningkatkan pasar lapangan kerja daerah 
2) Meningkatkan kualitas hubungan industrial 
3) Meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja  
4) Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan asosiasi 

pengusaha. 
 

e. Program 

Secara operasional implementasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan ketenagakerjaan  tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam 
berbagai program pokok, antara lain : 

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan 
produktivitas tenaga kerja, sehingga pencari kerja akan diberikan 
keterampilan yang dibutuhkan oleh pencari tenaga kerja agar terjadi 
link and match antara kedua pihak tersebut. 

2) Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penataan kehidupan 
sosial masyarakat yang dikaitkan dengan pengentasan 
pengangguran. 

3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan  
Program ini dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja dalam 
mendapatkan hak-haknya serta  mengembangkan lembaga 
ketenagakerjaan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam 
perlindungan tenaga kerja. 

4) Program Pengembangan IKM  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan 
kewirausahaan bagi para pencari kerja  memulai usaha sendiri. Di 
antara yang dilakukan adalah pembuatan handycraft dari hasil 
laut/perikananan dikawasan pesisir (Minapolitan) Pelatihan 
pengembangan industri kreatif 

5) Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standard/Ideal  
Program ini dimaksudkan untuk melaksanaan pembinaan terhadap 
hubungan industrial antara pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah 
sehingga menemukan suatu bentuk yang ideal/harmonis sesuai 
dengan peraturan perundangan. Pembinaan hubungan tersebut di 
antaranya dengan penetapan dan sosialisasi upah minimum kota 
Medan, penyelesaian sengketa yang terjadi antara bipartit, dan 
bentuk-bentuk lain terhadap pembinaan hubungan industrial antara 
para pihak.  
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6) Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan  
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang 
ketenagakerjaan dan perlindungan bagi tenaga kerja yang belum 
mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

7) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja  
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan dan 
penempatan tenaga kerja berupa informasi bursa kerja, penempatan 
dalam negeri maupun luar negeri. Pembinaan ini, selain  
meningkatkan angka tenaga kerja t juga untuk mengurangi angka 
pengangguran melalui koordinasi analisa antara kebutuhan tenaga 
kerja dengan ketrampilan tenaga kerja di Kota Medan. 

8) Program Peningkatan Kualitas Manajemen Lembaga yang 
Berkompetensi  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen 
lembaga-lembaga ketenagakerjaan agar lebih mampu dan 
mempunyai kompetensi yang baik agar meningkatkan angka 
penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan 
tenaga kerja khususnya kesesuaian antara kebutuhan dan 
ketrampilan kerja. 

 
e.  Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015 
Pencapaian prioritas peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja 
baru, dicapai melalui SKPD berikut : 

1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
3) Badan Penelitian dan Pengembagan   
4) Bagian Administrasi Kesejahterahan Rakyat 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-159 

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUN

G JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 14   Tenaga Kerja                                 

1 14 01 Program 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 

% 61,89 61,78 1.530 61,94 1.833 62,19 2.016,3 62,01 2.217,9 62,28 2.439,7 62,28 10.037 Disosnaker 

1 14 02 Program 
Pembinaan 
Hubungan 
Industrial yang 
Standard/Ideal 

Terbinanya 
hubungan industrial 
antara pengusaha, 
buruh dan 
pemerintah 

% 225 200 1.040 175 1.144 150 1.258,4 125 1.384,2 100 1.522,7 100  6.349,3 Disosnaker 

1 14 03 Program 
Pengawasan dan 
Perlindungan 
Ketenagakerjaan 

Terlaksananya 
pengawasan dan 
terlindunginya hak-
hak ketenagakerjaan 

% 225 70 810 175 891 150 980,1 125 1.078,1 100 1.185,9 100  4.945,1 Disosnaker 

1 14 04 Program 
Pembinaan dan 
Penempatan 
Tenaga Kerja 

Terbinanya tenaga 
kerja dan 
terlaksananya 
penempatan bagi 
calon tenaga kerja 

% 30 35 450 40 605 45 665,5 50 732,1 55 805,3 55 3.257,8 Disosnaker 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUN

G JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 14 05 Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Manajemen 
Lembaga yang 
Berkompetensi 

Meningkatnya 
kualitas manajerial 
lembaga pelatihan 
kerja sesuai dengan 
kompetensi 

Paket 30  35 180 40 198 45 217,8 50 239,6 55 263,5 55  1.098,9 Disosnaker 

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Penciptaan Iklim 
Usaha UMKM 
yang Kondusif 

Meningkatnya 
informasi mengenai 
kualitas pendidikan 

Dokumen 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1 150 1 150 Balitbang 

1 20 02 Program 
Perlindungan dan 
Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Meningkatkan 
pengawasan 
lembaga 
ketenagakerjaan 

Laporan 1 100 56,4 100 62 100 68,2 100 75,1 100 82,6 1 344,3 Bag. Kesra 
Setda 

2     URUSAN 
PILIHAN 

                                

2 7   Perindustrian                                 

2 7 01 Program 
Pengembangan 
IKM 

Meningkatnya sektor 
industri terhadap 
PDRB 

trilyun 11 12 300 13 400 14 400 16 400 17 400 17 1.900 Disperindag 
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8.3.5. Peningkatan Fungsi Dan Peranan Sektor Keuangan Dalam 
Pembangunan Ekonomi Kota 

 
a. Kondisi Umum  

Tujuan pembangunan kota adalah mewujudkan kemajuan dan 
kemakmuran masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip sosial dan keadilan 
ekonomi. Indikator untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat yang 
ingin dicapai adalah meningkatkan produksi, pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.  

Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki 
kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan 
pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas serta mampu memiliki 
daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis. Dengan demikian, setiap 
jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan 
memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa 
keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan 
memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan 
masyarakat. 

Secara umum, ada 3 (tiga) ruang lingkup pokok penyelenggaraan 
sektor keuangan di Kota Medan yaitu: (1) Mendorong tumbuh dan 
berkembangnya jenis dan jumlah bank/non bank yang sehat,                       
(2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah perusahaan 
asuransi yang sehat, dan (3) Mendorong pengembangan dan penguatan 
sistem pendukung UKMK dari sektor permodalan oleh lembaga keuangan 
bank/non bank. 

1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah 
bank/non bank yang sehat. 

Sebagai salah satu instrumen kegiatan ekonomi, keberadaan 
lembaga keuangan, khususnya perbankan di Kota Medan dirasakan 
sangat strategis khususnya untuk mendukung ketersediaan modal 
investasi, modal kerja, maupun konsumsi. Perkembangan  
penggunaan fasilitas kredit perbankan secara nominal di Kota Medan 
selama periode 2004-2008 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 8. 

Kredit Perbankan Berdasarkan  Jenis Penggunaan (Triliun Rp.) 

NO TAHUN 
JENIS KREDIT 

JUMLAH 
MODAL  KERJA INVESTASI KONSUMSI 

1 2004 12.11 4.51 4.3 20.92 

2 2005 16.07 6.13 .13 28.33 

3 2006 17.82 8.04 6.65 32.51 

4 2007 24.62 10.05 8.29 42.96 

5 2008 29.34 12.94 10.36 52.64 

Sumber:Bank Indonesia  
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Berdasarkan data di atas, fasilitas kredit perbankan paling 
besar digunakan adalah kredit modal kerja, kemudian diikuti oleh 
kredit investasi dan terakhir yaitu kredit konsumsi. Pada sektor 
perbankan di daerah, Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumut) 
diharapkan dapat diperkuat perannya melalui reorientasi strategi 
bisnis dalam rangka mengembangkan perekonomian kota. Dengan 
strategi bisnis yang diarahkan pada pengembangan perekonomian 
kota, maka diharapkan Bank Sumut dapat berperan lebih optimal 
dalam mendukung pembangunan di Kota Medan. 
 

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat sektor 
perbankan di Kota Medan adalah melalui pengembangan alternatif 
pembiayaan lain seperti  sistem bagi hasil (pembiayaan syariah). 
Karakteristik pembiayaan syariah yang beroperasi berdasarkan 
prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang 
saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta 
menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang 
beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan 
dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam 
bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta 
layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan 
yang lebih bervariatif, pembiayaan syariah akan menjadi alternatif 
sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh 
masyarakat. 
 

2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah 
perusahaan asuransi yang sehat.  

Salah satu keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan-
perusahaan asuransi adalah keterbatasan modal. Untuk mengatasi 
hal tersebut, perlu dikembangkan kerja sama antara perusahaan-
perusahaan asuransi agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat 
saling membantu dalam hal penyediaan modal. Hal ini dapat 
dilakukan, misalnya, melalui pengembangan sistem dana bergulir 
antar perusahaan-perusahaan tersebut. 

3) Mendorong pengembangan dan penguatan sistem pendukung 
UKMK dari sektor permodalan oleh lembaga keuangan bank/non 
bank.  

Akses permodalan Koperasi dan UMKM dapat dilihat dari 
laporan pelaksanaan RAT dari Koperasi dan peningkatan Volume 
Usaha. Sampai pada tahun 2009 modal Koperasi  masih tergolong 
sangat kecil sebesar + Rp 781 milyar yang terdiri dari modal sendiri 
Rp 481,65 milyar dan modal luar Rp 380 milyar. Dari sisi kuantitas, 
Usaha Mikro Kecil Menengah diperkirakan berjumlah 222.000 unit.  
Volume usaha sangat sulit untuk diprediksi  dikarenakan pendataan 
yang belum akurat. Di samping itu, peningkatan permodalan 
koperasi dan UMKM melalui bank dan lembaga keuangan lainnya 
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diamati masih sangat sulit dikarenakan kepercayaan lembaga-
lembaga tersebut terhadap koperasi dan UMKM relatif rendah, 
termasuk kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memenuhi 
persyaratan–persyaratan untuk  memperoleh pinjaman juga sangat 
rendah. Hal ini mengakibatkan  permintaan terhadap barang lemah, 
biaya  produksi tinggi, sumber permodalan kurang, penguasaan 
informasi relatif rendah, perolehan bahan baku sedikit dan pangsa 
pasar rendah. 

Pemko Medan bekerjasama dengan Bank Mandiri sampai 
tahun 2009 telah menyalurkan modal usaha kepada  UMKM 
sebanyak 199 UKM, dengan dana yang disediakan sebesar             
Rp 4.560.000.000,-. 

 
Tabel 8. 

 Perkembangan Pinjaman Modal Kerja UKM 

No Tahun Alokasi Dana (Rp) Jumlah 
UKM 

1 2005 2.275.000.000 115 

2 2006 - - 

3 2007 2.015.000.000 74 

4 2008 270.000.000 10 

5 2009 - - 

Jumlah 4.560.000.000 199 

    Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan 
 

Sebagai program yang khusus digulirkan oleh Pemerintah 
Kota Medan, pinjaman modal kerja bagi UKM ini hanya dikenakan 
tingkat bunga 10% per tahun efektif, dengan jangka waktu cicilan 
24 bulan. Secara keseluruhan, penyaluran bantuan modal kerja ini 
dapat meningkatkan produksi, volume penjualan, yang berdampak 
kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga UKM. 

Dilihat dari jumlah yang disalurkan, perkembangan pinjaman 
modal kerja yang disediakan oleh Pemerintah Kota Medan masih 
sangat terbatas bila dibandngkan dengan  jumlah UMKM di Kota 
Medan yang relatif  besar. Oleh karena itu, diperlukan skim-skim 
kredit modal kerja lainnya yang lebih fleksibel. 

 
b. Permasalahan 
 Berdasarkan kondisi umum di atas, berbagai permasalahan pokok 
penyelenggaraan sektor keuangan di Kota Medan dapat disajikan                   
sebagai berikut: 
1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah bank/non 

bank yang sehat. 

 Terbatasnya informasi mengenai kondisi perusahaan-
perusahaan dan calon-calon debitur. 
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2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah perusahaan 
asuransi yang sehat,  

 Terbatasnya modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi 
3) Mendorong pengembangan dan penguatan sistem pendukung 

UMKMK dari sektor permodalan oleh lembaga keuangan bank/non 
bank. 

 Terbatasnya akses UMKMK kepada sumber permodalan 
 

c. Sasaran 
 Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan kota yang 
terukur dan realistis, maka berdasarkan kondisi, tantangan dan 
permasalahan yang dihadapi sektor keuangan dalam 5 (lima) tahun ke 
depan, disajikan sasaran sebagai berikut : 

1) Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif  
2) Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya tahun 

2015 menjadi 1.973 
3) Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi  
4) Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja perbankan 

kepada UMKMK tumbuh rata-rata 14,6% per tahun. 

 
d. Arah Kebijakan 
 Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan sektor 
keuangan yang semakin berkualitas, maka kebijakan tahun 2010-2015 
diarahkan kepada : 

1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah bank/non 
bank yang sehat 

2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya jenis dan jumlah perusahaan 
asuransi yang sehat 

3) Mendorong pengembangan dan penguatan sistem pendukung UKMK 
dari sektor permodalan oleh lembaga keuangan bank/non bank 

e. Program  
 Secara operasional implementasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan sektor keuangan tahun 2010-2015 dijabarkan ke dalam 
berbagai program pokok, antara lain : 

1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 
Program ini bertujuan guna  meningkatkan kemampuan pengelolaan 
koperasi sesuai AD/ART guna tertibnya struktur organisasi. 

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah.  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi dan 
UMKM untuk meningkatkan, permodalan, pemasaran hasil-hasil 
produksi serta peningkatan hasil-hasil produksi dalam menghadapi 
persaingan usaha. 
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3) Program Peningkatan Iklim Usaha UMKM Yang Kondusif. 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial 
pengurus koperasi dan pelaku UMKM khususnya dalam perencanaan 
pengembangan usaha. 

 
 
f.  Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015 
Pencapaian prioritas peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja 
baru, dicapai melalui SKPD Dinas Koperasi dan UMKM.  

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut:
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Kode 
Bidang Urusan Pemerintahan 

dan Program Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 15   Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah 

                                

1 15 01 Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Meningkatnya jumlah 
koperasi aktif 

persen 70 73 514,4 75 565,8 77 622,4 79 684,7 82 753,1 82 3.140,5 Dinas Koperasi 

1 15 02 Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif UMKM 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 290,6 8 319,6 8 351,6 9 386,7 9 425,4 9 1.773,8 Dinas Koperasi 

1 15 03 Program Pengembangan 
Sistem Pendukung Usaha Bagi 
UMKM 

Meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi 
kota 

persen 7 8 586,4 8 845 8 709,5 9 780,5 9 858,5 9 3.779,8 Dinas Koperasi 
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8.3.6 Peningkatan Efektivitas Perencanaan dan Pengelolaan 
Keuangan Serta Barang Daerah 

 
a. Kondisi Umum 

Sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen pemerintahan daerah 
dan pembangunan kota, maka penyelenggaraan perencanaan 
pembangunan kota mengacu  dan berpedoman kepada Undang-undang 
Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 ahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

 
Perencanaan pembangunan kota merupakan proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 
kepentingan , guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang 
ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi 
masyarakat, baik  dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah 
(lima tahunan), maupun  jangka panjang (dua puluh tahunan). 

 
Di samping itu, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  pemerintah daerah dan 
satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran memiliki 
kewajiban menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan. Laporan keuangan dimaksud berupa  laporan 
realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan 
keuangan yang disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 
Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang 

semakin transparan dan akuntabel maka secara implementatif, 
Pemerintah Kota Medan memerlukan pengembangan sistem informasi 
keuangan daerah yang berbasis teknologi. Sistem keuagan ini,dapat 
menghasilkan laporan keuangan daerah dan informasi keuangan lainnya 
secara lebih komprehensif, yang meliputi informasi mengenai posisi 
keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah 
daerah. Sistem tersebut didasarkan pada  Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya serta Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

 
Sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dan stimulan 

perekonomian daerah, Pemerintah Kota Medan didukung oleh 
kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah yang utama menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan 
pembiayaan daerah.  Di bidang pendapatan daerah, Pemerintah Kota 
Medan harus mampu menyelenggarakan program-program intensifikasi 
dan ekstensifikasi pendapatan daerah sehingga dapat menggali sumber-
sumber pendapatan daerah lebih optimal, untuk  dapat membiayai secara 
memadai kebutuhan  belanja daerah dalam rangka pelayanan umum. 
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Sedangkan di sisi belanja daerah, Pemerintah Kota Medan harus 
mampu mengelola belanja daerah secara lebih berdaya guna dan berhasil 
guna, sehingga mampu menyelenggarakan berbagai urusan 
desentralisasi dan tugas umum pemerintahan daerah guna meningkatkan 
pelayanan umum, daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

 
Dari sisi pembiayaan daerah, Pemerintah Kota Medan harus mampu 

mengelola APBD yang berimbang dan dinamis sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan. 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Medan mengemban tugas dan 
misi untuk mewujudkan tanggungjawab dalam menjalankan   roda 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kota dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensinya, diperlukan 
sumber-sumber pendanaan yang memadai agar dapat membiayai 
kebutuhan fiskal yang direncanakan. 

 
Selanjutnya, untuk efektivitas pengelolaan barang daerah, melalui 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan 
telah dibentuk Bagian Perlengkapan dan Asset yang salah satu tugasnya 
adalah menyelenggarakan analisis kebutuhan, pengadaan, perawatan 
dan pemeliharaan, pendistribusian serta penyimpanan barang daerah. 
Berdasarkan agenda prioritas peningkatan efektivitas perencanaan dan 
pengelolaan keuangan serta barang daerah dapat digambarkan kondisi 
umum tahun 2010  sebagai berikut : 

 
1) Ketersediaan Rencana Pembangunan Kota 

Berdasarkan periode masa berlakunya, Kota Medan saat ini memiliki 
beberapa rencana pembangunan kota, yaitu (1) Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan 2006-2025 sebagaimana diatur 
dalam Perda  Nomor 8 Tahun 2009 tentang RPJP Kota Medan 2006-
2025, (2)  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Medan Tahun 201-2015, dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Medan yang disusun dan ditetapkan setiap tahun sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Medan. 

Berdasarkan tantangan, masalah, kondisi, potensi dan tujuan 
pembangunan yang ingin diwujudkan, visi pembangunan kota jangka 
panjang 2006-2025 sebagaimana ditetapkan dalam rencana 
pembangunan jangka panjang daerah adalah “Mewujudkan Masyarakat 
Kota yang Maju, Sejahtera, Religius dan berwawasan lingkungan 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya visi 
pembangunan kota jangka menengah 2011-2015 adalah “Kota Medan 
Menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya Saing,  Nyaman, Peduli, dan 
Sejahtera” 

Walaupun Kota Medan telah memiliki berbagai produk perencanaan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
namun harus diakui tahapan penyusunan dan penetapan rencana 
pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek seringkali belum 
sepenuhnya  dapat diselenggarakan sesuai dengan hirarki dan waktu 
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yang ditetapkan, termasuk penyusunan serta penetapan KUA dan PPAS 
dalam siklus anggaran, sehingga juga mempengaruhi penyusunan dan 
penetapan APBD setiap tahunnya. 

Di samping rencana pembangunan kota yang bersifat agregat, di 
tingkat SKPD juga sedang disusun dan ditetapkan Rencana Stratejik 
(Renstra) SKPD untuk masa lima tahunan 2011-2015, dan Rencana Kerja 
(Renja) SKPD yang bersifat tahunan. Tantangan pokok ketersediaan 
rencana pembangunan kota ini adalah tingkat sinkronisasi dan 
keterpaduannya secara hirarkis, sehingga menjadi satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan kota.. Tantangan pokok lainnya 
adalah Pemerintah Kota Medan harus mempersiapkan RPJMD Kota 
Medan tahap kedua (2011-2015) mengingat RPJMD tahap pertama 
(2006-2010)  segera berakhir. 

 
2) Pengembagan E-Planning yang Terintegrasi  

Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang 
akurat dan memadai. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi 
statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan 
perencanaan. Penguatan sistem data dan informasi pembangunan 
memiliki peran strategis untuk mendukung  pencapaian keberhasilan 
pembangunan kota, khususnya dari sisi perencanaan. 

Sistem manajemen informasi dan basis data yang menjadi kebutuhan 
dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan kota diartikan 
sebagai suatu sistem informasi yang diperlukan bagi proses perencanaan 
untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan tentang rencana 
pembangunan kota, sasaran dan hasil-hasil yang telah dicapai.            
Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai 
dengan tahun 2010 telah dan sedang dibangun beberapa sistem informasi 
perencanaan diantaranya: 

 Sistim Informasi Manajemen Perencanaan Daerah,  

 Sistim Informasi Manajemen Asset Daerah,   

 Sistim Informasi Rumah Tangga Miskin Kota Medan 

 Sistim Informasi Manajemen Wireless Local Area Network  

Di samping itu,  juga penyediaan data dan informasi dilakukan dengan  
publikasi beberapa buku data dan informasi bekerjasama dengan Badan 
Pusat Statistik Kota Medan, antara lain buku Medan Dalam Angka, 
Kecamatan dalam Angka, PDRB Kota Medan, PDRB Kecamatan, ICOR 
Kota Medan, Survey Commuters, Buku Saku Data Pokok Statistika dan 
lain-lain. Namun demikian, keseluruhan pengembangan sistem informasi 
perencanaan yang telah terbangun belum lengkap dan terintegrasi 
sehingga harus terus dikembangkan menjadi e-planning yang lebih 
modern.  
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3) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan 
Pembangunan Kota 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan yang disusun 
dan ditetapkan setiap tahun sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD 
Kota Medan. RKPD itu  menganut prinsip-prinsip integral, partisipatif, 
terpadu dengan tata ruang daerah, realistis, transparan, responsif, efisien, 
efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sekaligus 
terkoordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh 
stakeholder pembangunan kota. Dengan demikian, penyelenggaraan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) mulai dari 
tingkat kelurahan sampai dengan musrenbang kota pada dasarnya 
merupakan implementasi pelaksanaan manajemen pembangunan kota 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Musrenbang merupakan wahana partisipasi segenap pelaku 

pembangunan kota dan masyarakat untuk membahas dan mematangkan 
Rancangan RKPD Kota Medan setiap tahunnya dengan tetap mengacu 
kepada prioritas program pembangunan Sumatera Utara dan Nasional. 
Walaupun forum Musrenbang dan konsultasi publik  telah dilakukan 
namun masih dibutuhkan pengembangan wadah dan model partisipasi 
masyarakat yang lebih efektif terutama pada tahapan perencanaan, dan 
hal ini  merupakan tantangan tersendiri guna mewujudkan rencana 
pembangunan kota yang semakin partisipatif. 

 
4) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

 
Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah salah satunya 

diupayakan dengan optimalisasi penerimaan daerah, yaitu menggali 
potensi sumber keuangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 
pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak.  Pemerintah Kota Medan 
perlu dan terus mengupayakan penggalian potensi pendapatan daerah 
melalui peningkatan dan perluasan basis penerimaan PAD serta 
mengkoordinasikan secara optimal dana perimbangan agar bagian daerah 
dapat diperoleh secara lebih proporsional. Untuk itu, telah ditempuh 
berbagai upaya antara lain (a) peningkatan pengawasan, peningkatan 
koordinasi, (b) penyederhanaan proses administrasi pemungutan,              
(c) intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan dengan tujuan agar dapat 
memperlancar dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta 
tidak menambah beban baru bagi masyarakat. Upaya lain yang telah, 
sedang dan akan terus ditempuh antara lain  menciptakan iklim investasi 
yang kondusif dan menjalin kemitraan dalam pembiayaan dan 
pembangunan infrastruktur Kota Medan. Dengan upaya tersebut, 
diharapkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun 
dana perimbangan dapat dicapai secara lebih optimal sehingga dari tahun 
ke tahun dapat meningkat.  

 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-171 

 

Sejalan dengan optimalisasi pendapatan daerah yang dikelola,  dari 
sisi belanja ,  dilakukan pendayagunaan terhadap anggaran yang tersedia 
secara cermat, aman, efisien, ekonomis dan efektif tanpa mengganggu 
likuiditas keuangan daerah. Hal ini  bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.                     
Di samping itu, juga dilakukan pengetatan terhadap pelaksanaan belanja 
daerah yang tercermin dari ditetapkannya kebijakan dalam rangka 
pengendalian terhadap pengeluaran daerah yang mengacu pada 
kebutuhan yang objektif, riil sesuai dengan urgensinya dengan tetap 
memperhatikan skala prioritas. Adapun arah dan tujuan pengelolaan 
belanja daerah antara lain (a) meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
masyarakat, (b) mendorong usaha pemerataan pendapatan masyarakat 
sebagai tolok ukur utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
serta (c) memberdayakan golongan ekonomi lemah.  

 
Selama periode tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 

anggaran 2009 Pemerintah Kota Medan melaksanakan kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan 2 (dua) sistem 
pengelolaan keuangan yaitu pada tahun anggaran 2005 dan tahun 
anggaran 2006 Pemerintah Kota Medan mempedomani aturan 
pengelolaan keuangan yang diatur melalui Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merujuk pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, maka Pemerintah Kota 
Medan sejak tahun 2007 sampai dengan saat sekarang ini, melaksanakan 
kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri dimaksud ditambah dengan pedoman penyusunan anggaran yang 
dikeluarkan  oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, serta 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah.  
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NO URAIAN T.A ANGGARAN KENAIKAN/(PENURUNAN) % REALISASI KENAIKAN/(PENURUNAN) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2005 310,398,944,740.00               303,383,072,313.96                

2006 329,981,270,115.00               19,582,325,375.00                6.31% 312,862,351,244.64                9,479,278,930.68                        3.12%

2007 324,263,785,000.00               (5,717,485,115.00)                 -1.73% 312,467,370,442.93                (394,980,801.71)                          -0.13%

2008 356,137,806,555.00               31,874,021,555.00                9.83% 391,514,558,081.44                79,047,187,638.51                      25.30%

2009 386,862,522,644.00               30,724,716,089.00                8.63% 369,383,299,830.41                (22,131,258,251.03)                     -5.65%

2010 548,479,109,229.00               

JUMLAH 2,256,123,438,283.00            76,463,577,904.00                23.03% 1,689,610,651,913.38             66,000,227,516.45                      22.64%

2005 900,978,776,025.00               884,117,935,093.00                

2006 1,110,527,623,167.00            209,548,847,142.00              23.26% 1,086,048,641,817.00             201,930,706,724.00                     22.84%

2007 982,001,250,000.00               (128,526,373,167.00)             -11.57% 995,843,776,146.00                (90,204,865,671.00)                     -8.31%

2008 1,065,854,968,000.00            83,853,718,000.00                8.54% 1,126,123,722,211.00             130,279,946,065.00                     13.08%

2009 1,214,018,431,628.00            148,163,463,628.00              13.90% 1,255,193,047,863.00             129,069,325,652.00                     11.46%

2010 1,253,196,004,400.00            

JUMLAH 6,526,577,053,220.00            313,039,655,603.00              34.12% 5,347,327,123,130.00             371,075,112,770.00                     39.08%

2005 41,155,590,000.00                 41,148,083,673.00                  

2006 -                                             (41,155,590,000.00)               -100.00% -                                             (41,148,083,673.00)                     -100.00%

2007 411,664,859,120.00               411,664,859,120.00              100.00% 334,894,147,198.47                334,894,147,198.47                     100.00%

2008 342,206,527,542.00               (69,458,331,578.00)               -16.87% 288,734,722,859.13                (46,159,424,339.34)                     -13.78%

2009 293,341,061,954.00               (48,865,465,588.00)               -14.28% 246,617,368,100.00                (42,117,354,759.13)                     -14.59%

2010 299,956,051,000.00               

JUMLAH 1,388,324,089,616.00            252,185,471,954.00              -31.15% 911,394,321,830.60                205,469,284,427.00                     -28.37%

2005 1,252,533,310,765.00            -                                            1,228,649,091,079.96             -                                                  

2006 1,440,508,893,282.00            187,975,582,517.00              15.01% 1,398,910,993,061.64             170,261,901,981.68                     13.86%

2007 1,717,929,894,120.00            277,421,000,838.00              19.26% 1,643,205,293,787.40             244,294,300,725.76                     17.46%

2008 1,764,199,302,097.00            46,269,407,977.00                2.69% 1,806,373,003,151.57             163,167,709,364.17                     9.93%

2009 1,894,222,016,226.00            130,022,714,129.00              7.37% 1,871,193,715,793.41             64,820,712,641.84                      3.59%

2010 2,101,631,164,629.00            

JUMLAH 10,171,024,581,119.00           641,688,705,461.00              44.33% 7,948,332,096,873.98             642,544,624,713.45                     44.84%

4
TOTAL 

PENDAPATAN

2
Dana 

Perimbangan

3

Lain-Lain 

Pendapatan yang 

syah

PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH 

PEMERINTAH KOTA MEDAN 

PERIODE TAHUN ANGGARAN 2005 S/D TAHUN ANGGARAN 2009

1
Pendapatan Asli 

Daerah
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ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

1 PENDAPATAN 1.252.533.310.765      1.228.649.091.079,96  -                 1.717.929.894.120      1.643.205.293.787,40  1.764.199.302.097  1.806.373.003.151,57  1.894.222.016.226  1.871.193.715.793,41  

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 310.398.944.740         303.383.072.314         -                 324.263.785.000         312.467.370.442,93    356.137.806.555    391.514.558.081,44    386.862.522.644    369.383.299.830,41    

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 179.691.577.640         178.113.363.793,22    181.084.130.000,00    180.793.101.981,48    203.940.233.142    216.910.382.187,23    226.564.893.942    237.097.074.530,07    

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 117.881.367.100         112.271.802.676,09    136.839.582.000,00    117.633.864.913,13    143.846.940.347    141.208.724.216,42    151.371.592.636    80.760.379.948,75      

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.450.000.000            800.000.000,00           4.150.000.000,00        4.122.236.969,88        6.160.560.066        4.910.560.066,74        6.160.560.066        4.524.800.350,05        

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.376.000.000           12.197.905.844,65      2.190.073.000,00        9.918.166.578,44        2.190.073.000        28.484.891.611,05      2.765.476.000        47.001.045.001,54      

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 643.219.566.000         624.913.289.431         1.393.666.109.120      1.330.737.923.344      1.348.061.495.542  1.414.858.445.070,13  1.471.152.322.582  1.465.603.244.963      

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 643.219.566.000         624.913.289.431         982.001.250.000         995.843.776.146         1.065.854.968.000  1.126.123.722.211      1.214.018.431.628  1.255.193.047.863      

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 212.649.566.000,00    194.341.289.431,00    224.780.250.000,00    238.622.776.146,00    225.745.210.000    286.516.924.324,00    261.939.293.755    321.853.788.059,00    

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 0,00 0,00 1.147.820.000        644.861.287,00           1.228.097.873        478.602.804,00           

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 426.570.000.000,00    426.572.000.000,00    748.707.000.000,00    748.707.000.000,00    816.636.938.000    816.636.936.600,00    900.206.040.000    882.215.657.000,00    

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 4.000.000.000,00        4.000.000.000,00        8.514.000.000,00        8.514.000.000,00        22.325.000.000      22.325.000.000,00      50.645.000.000      50.645.000.000,00      

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 96.679.423.600,00      36.679.423.600,00      31.304.520.000      31.304.520.000,00      -                           -                                

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 61.000.000.000,00      55.110.570.481,00      31.304.520.000      31.304.520.000,00      -                           0,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 257.759.210.025,00    259.204.645.662,00    253.985.435.520,00    243.104.153.117,47    250.902.007.542    257.430.202.859,13    257.133.890.954    210.410.197.100,00    

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 253.985.435.520,00    243.104.153.117,47    228.033.372.750    240.529.217.867,13    257.133.890.954    210.410.197.100,00    

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 22.868.634.792      16.900.984.992,00      

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 41.155.590.000,00      41.148.083.673,00      60.000.000.000      -                                36.207.171.000      36.207.171.000           

1.3.1 Pendapatan Hibah 60.000.000.000      -                                -                           0,00

1.3.3 Pendapatan Lainnya 36.207.171.000      36.207.171.000,00      

2 BELANJA 1.226.659.901.765,00  -                                1.751.826.795.575,00  1.392.698.096.687,55  1.881.236.640.742  1.477.958.513.206,00  2.349.719.173.172  1.887.407.993.703,68  

2.1 BELANJA OPERASI 1.007.091.769.283,00  -                                1.338.732.863.461,00  1.145.207.405.324,05  1.485.216.997.950  1.235.158.106.695,00  1.871.468.341.265  1.468.624.593.254,37  

2.1.1 Belanja Pegawai 546.085.366.142,00    826.921.613.613,00    749.113.618.296,00    1.011.490.190.277  913.686.534.029,00    1.236.148.273.244  1.015.877.342.850,05  

2.1.2 Belanja Barang 310.401.690.641,00    426.047.956.998,00    328.222.980.917,50    406.613.015.683    289.610.894.174,00    516.293.320.121    388.481.705.798,00    

2.1.3 Belanja Bunga 3.500.000.000,00        563.681.295,55           7.000.000.000        563.216.681,00           5.000.000.000        2.079.485.083,32        

2.1.4 Belanja Subsidi 10.379.833.000,00      6.806.997.245,00        8.660.332.140        8.230.243.371,00        1.000.000.000        0,00

2.1.5 Belanja Hibah 780.499.900           610.499.900,00           59.368.940.000      28.336.400.000,00      

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 143.604.712.500,00    66.883.459.850,00      60.452.374.000,00      50.672.959.950      22.456.718.540,00      53.657.807.900      33.849.659.523,00      

2.2 BELANJA MODAL 212.568.132.482,00    413.093.932.114,00    247.490.691.363,50    391.019.642.792    242.526.064.437,00    471.250.831.907    417.969.238.449,31    

2.2.1 Belanja Tanah 113.826.000.000    7.556.123.389,00        22.101.685.250      8.934.214.500,00        

2.2.2 Belanja Peralatan Mesin 49.202.482.974      38.357.393.186,00      118.638.584.370    101.544.955.051,00    

2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 83.076.707.892      64.095.241.700,00      110.206.487.855    96.742.105.037,00      

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 134.607.014.616    129.259.937.717,00    218.730.483.025    209.336.017.946,31    

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 10.307.437.310      3.257.368.445,00        1.573.591.407        1.411.945.915,00        

2.3 BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00        5.000.000.000        274.342.074,00           7.000.000.000        814.162.000,00           

2.3.1 Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00        5.000.000.000,00        47.753.570,00            5.000.000.000        274.342.074,00           7.000.000.000        814.162.000,00           

SURPLUS/(DEFISIT)

3 PEMBIAYAAN 311.656.996.582    303.170.162.582         666.637.375.706    640.266.827.315,95    

3.1 PENERIMAAN DAERAH 57.712.098.482,00      57.712.098.482,17      303.170.162.582    303.170.162.582         634.676.623.733    625.372.553.795,59    

3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 57.712.098.482,00      57.712.098.482,17      303.170.162.582    303.170.162.582,02    631.584.652.528    622.280.582.795,59    

Penerimaan Piutang Daerah 3.091.971.205        3.091.971.000,00        

3.2 PENGELUARAN DAERAH 12.500.000.000,00      5.049.133.000,00        8.486.834.000        -                                31.960.751.973      14.894.273.520,36      

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.500.000.000,00      5.000.000.000,00        7.000.000.000        -                                12.355.280.033      0,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 1.486.834.000        -                                19.605.471.940      14.894.273.520,36      

Kelebihan Pembayaran kepada pihak ketiga 0,00 49.133.000,00            

PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN (SILPA)

NO.URUT URAIAN

LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI SELAMA 5 TAHUN

20082005 2006 2007 2009
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Berdasarkan data tabel di atas, diketahui realisasi pendapatan 
daerah Kota Medan selama kurun waktu 2005-2009 meningkat secara 
signifikan dan fluktuatif dari tahun ke tahun, atau secara akumulatif 
sebesar 52,3% dari Rp 1.228,65 Milyar tahun 2005 menjadi Rp 1.871,19 
Milyar tahun 2009, dan diperkirakan mencapai Rp 2.101,63  pada           
tahun 2010. 

Secara akumulatif, realisasi pendapatan daerah selama tahun          
2005-2009 mencapai Rp 7.948,33 Milyar, atau sebesar 98,5% dari yang 
dianggarkan sebesar Rp 8.069,39 Milyar. Kontribusi terbesar dalam 
pembentukan realisasi pendapatan daerah selama periode tersebut masih 
disumbangkan oleh pendapatan daerah yang bersumber dari dana 
perimbangan yaitu sebesar Rp 5.347,33 Milyar atau 67,28% dari realisasi 
pendapatan daerah secara akumulatif. Sedangkan PAD secara akumulatif 
menyumbang sebesar Rp 1.689,61 Milyar terhadap total realisasi 
pendapatan daerah selama periode 2005-2009 atau sebesar 21,26%. 
Walaupun proyeksi PAD dan pendapatan daerah secara keseluruhan 
terus meningkat untuk tahun 2010, namun pengembangan kapasitas fiskal 
daerah harus terus ditingkatkan pada masa datang guna meningkatkan 
kemandirian pembiayaan pembangunan kota. 

 
 

5) Penyelenggaraan penatausahaan asset secara memadai  
Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam 

Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No.6/2006 adalah tidak sekedar 
administratif semata, tetapi lebih dari itu pengelolaan asset negara, harus 
mampu mendorong peningkatan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai 
tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset 
negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; 
penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, 
pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus 
logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya 
penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih 
luas (keuangan negara). 

 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2006 ini yang dimaksud dengan: 

 Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
 

Sampai saat ini SKPD sebagai pengguna barang  diakui belum dapat 
sepenuhnya menyelenggarakan penatausahaan asset secara akurat, 
sehingga belum dapat disajikan secara desentralisasi sebagaimana yang 
diharapkan. 
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Secara kelembagaan, untuk meningkatkan penatausahaannya 
Pemko Medan telah membentuk Bagian Perlengkapan dan Asset Kota 
Medan untuk mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah yang ada pada masing-masing SKPD, yang meliputi perencanaan 
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan 
dan distribusi, pengendalian barang inventaris, penghapusan serta 
pembinaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang dan inventarisasi 
barang milik daerah serta pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.   

 
Dibentuknya SKPD Bagian Perlengkapan dan Aset diharapkan akan 

mampu untuk menginventarisasi seluruh asset Pemerintah Kota Medan 
yang ada secara jelas dan transparan serta memiliki nilai, kepastian 
hukum dan akuntabilitas. Infrastruktur penting lainnya yang sedang 
dibangun dalam rangka mendukung penatausahaan barang dan asset 
yang akurat adalah Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset 
Daerah.   
 
b. Permasalahan 
Berbagai permasalahan pokok dalam peningkatan efektivitas 
perencanaan  dan pengelolaan keuangan serta barang daerah  dalam 5 
(lima) tahun ke depan dapat disajikan sebagai berikut: 
1) Ketersediaan rencana pembangunan kota.  Masalah dan tantangan 

pokok penyediaan rencana pembangunan kota yang utama adalah: 

 Tahapan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan kota 
yang belum sepenuhnya tepat waktu, baik RPJPD, 
RPJMD/Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, KUA dan PPAS. 

 Tahapan penyampaian, pembahasan dan persetujuan Ranperda 
APBD/P.APBD yang belum sepenuhnya tepat waktu. 
 

2) Pengembangan e-planning yang terintegrasi. Masalah dan tantangan 
pokok dalam pengembangan e-planning yang terintegrasi  adalah: 

 Kebutuhan akan berbagai ragam data dan informasi statistik masih 
belum dapat sepenuhnya dipenuhi. 

 Kurangnya SDM statistik yang professional 

 Kurangnya koordinasi antar SKPD sehingga data dan informasi 
statistik yang dibutuhkan masih tumpang tindih, bahkan cenderung 
sulit untuk disediakan. 

 Pemahaman akan arti pentingnya statistik belum menjadi pemikiran 
masyarakat secara luas. 

3) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan. Masalah dan tantangan pokok dalam peningkatan 
efektivitas pelaksanaan musrenbang adalah: 

 Masih banyaknya usulan program dan kegiatan dari masyarakat 
yang belum dapat sepenuhnya ditampung dalam APBD              
Kota Medan. 
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 Penyelenggaraan Musrenbang masih belum dapat sepenuhnya 
meningkatkan keterpaduan,  koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, 
program, kegiatan dan penganggaran     pembangunan kota. 

 Terbatasnya tempat penyelenggaraan sehingga tidak seluruh 
pemangku kepentingan pembangunan dapat hadir/dihadirkan.  

4) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Masalah dan tantangan 
pokok  optimalisasi  pengelolaan keuangan daerah antara lain : 

 Masih banyak aparatur yang kurang memahami regulasi 
pengelolaan keuangan daerah yang baru 

 Masih kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi 
pendidikan tentang akuntansi dan keuangan daerah. 

 Belum tersedianya pusat informasi yang up to date tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi daerah. 

 Masih kurangnya peran aktif aparat pengelola Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan 
peraturan yang berlaku. 

 Tingkat kesadaran para Wajib Pajak belum optimal. 

 Proses pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD di 
jajaran Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya dapat diketahui 
perkembangannya, disebabkan oleh kurangnya koordinasi 
termasuk penyampaian laporan kegiatan. 

 
5) Penyelenggaraan penatausahaan asset yang akurat. Masalah dan 

tantangan pokok yang dihadapi dalam penyelenggaraan 
penatausahaan asset yang akurat adalah : 

 Masih banyaknya asset Pemerintah Kota Medan yang belum 
terinventarisir 

 Belum terlaksananya penerapan Sistem Informasi Manajemen 
Asset  

 Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perencanaan, 
penataan serta pengelolaan asset 

 
c. Sasaran 

Dalam jangka menengah peningkatan efektivitas perencanaan dan 
pengelolaan keuangan serta barang daerah memiliki sasaran pokok 
sebagai berikut  
1) Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka panjang, 

menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota maupun SKPD 
berbasis aspirasi masyarakat, kinerja, dan terpadu. 

2) Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan antara 
perencanaan dan penganggaran. 

3) Tersedianya data dan informasi perencanaan kota. 
4) Diterapkannya sistem informasi manajemen barang dan asset daerah. 
5) Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan 

kemandirian pemerintahan daerah.  
6) Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara proporsional 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
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7) Meningkatnya belanja daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi           
Rp 4,6 trliyun 

8) Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja 
daerah tahun 2015 menjadi 95%. 

9) Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 2015 menjadi 
Rp 4,1 triliyun 

10) Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran 
pendapatan daerah tahun 2015 menjadi  100% 

11) Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 
2015 menjadi 25% 

12) Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD tahun 2015 
menjadi 90% 

13) Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD tahun 2015 
menjadi 60% 

14) Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah 
dalam APBD. 

d. Arah Kebijakan  
Untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan tahun 2015, 

ditetapkan arah kebijakan peningkatan efektivitas perencanaan dan 
pengelolaan keuangan serta barang daerah sebagai berikut : 
1) Meningkatkan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan 

tingkat kelurahan, kecamatan dan kota 
2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis 

kinerja dan partisipasi masyarakat 
3) Mengembangkan e-planning yang terintegrasi 
4) Mengembangkan badan kerjasama pembangunan kota dan kawasan 

strategis 
5) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efisien dan 

efektif 
6) Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota 
7) Meningkatkan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan 

evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah. 
 

e. Program 
Untuk mewujudkan sasaran pokok peningkatan efektivitas perencanaan 
dan pengelolaan keuangan serta barang daerah tahun 2011-2015 
sebagaimana yang telah ditetapkan maka dirumuskan program utama 
sebagai berikut : 
1) Program Pengembangan Data dan Informasi 

Program ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan data dan 
informasi yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan 
kota. 

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan kota termasuk penyelenggaraan 
siklus perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu. 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-178 

 

3) Program Penanggulangan Kemiskinan 
Program ini dimaksdkan untuk meningkatkan koordinasi dan 
harmonisasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan di Kota Medan, baik penanggulangan kemiskinan 
berbasis lokal Kota Medan maupun penguatan program 
penanggulangan kemiskinan secara nasional.  

4) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan 
kualitas perencanaan pembangunan kota di bidang sosial budaya. 

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan, 
pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan kota 
tahunan, jangka menengah, jangka panjang di bidang ekonomi. 

6) Program Pembangunan Rencana Tata Ruang 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian tata ruang Kota Medan. 

7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 
Alam 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi 
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 

8) Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana 
Tata Ruang dan Bangunan 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 
pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap tata ruang dan 
bangunan. 

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan dan 
akuntabel. 

10) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota 
Medan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan 
fasilitasi penatausahaan keuangan SKPD. 

11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 
Program ini dimaksudkan  untuk mendorong pengelolaan barang 
milik daerah dengan baik dan produktif serta akuntabel 
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12) Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 
Program ini dimaksudkan untuk menata kepemilikan, penggunaan, 
dan pemanfaatan atas asset tanah. 

 
f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015 
Pencapaian prioritas peningkatan penanaman modal daerah serta 
kemudahan pelayanan perizinan non-perizinan, dicapai melalui SKPD 
berikut: 
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
2) Dinas Pendapatan Daerah 
3) Dinas Perindustrian  dan Pendapatan 
4) Dinas Pertanian dan Kelautan 
5) Bagian Keuangan Setda Kota Medan 
6) Badan Penanaman Modal 
7) Badan Penelitian dan Pengembangan 
8) Badan Pemberdayaan Perempuan  dan KB 
9) Kecamatan se Kota  Medan 
 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGU
NG JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 6   Perencanaan 
Pembangunan  

                                

1 6 01 Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan kota 

% 100 100 4.735 100 5.678,8 100 6.023,3 100 2.989,9 100 4.638,9 100 24.065,9 Bappeda 

1 6 02 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Tersedianya 
pedoman 
pelaksanaan 
APBD 

% 100 100 150 100 200 100 250 100 300 100 350 100 1.250 Bappeda 

1 6 03 Program 
Pengembangan 
Data/Informasi 

Tersedianya data 
dan informasi yang 
dibutuhkan untuk 
perencanaan 
pembangunan kota 

% 100 100 1.925 100 2.427,5 100 1.635,3 100 1.725,3 11 2.010,3 100 9.723,3 Bappeda 

1 6 04 Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Ekonomi 

Tersedianya 
rencana-rencana 
pembangunan 
bidang ekonomi 
daerah 

dokumen 100 100 3.224,4 100 2.252,5 100 2.423,8 100 1.723 100 1.834,3 100 11.458 Bappeda 

1 6 05 Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Bidang Sosial 
Budaya 

Tersedianya 
rencana 
pembangunan 
bidang sosial 
budaya 

% 100 100 500 100 520 100 242 100 266,2 100 841,9 100 2.370,1 Bappeda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGU
NG JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 6 06 Program 
Pengawasan, 
Pengendalian dan 
Pembinaan 
Rencana Tata 
Ruang dan 
Bangunan 

Meningkatnya 
pengendalian dan 
pembinaan 
terhadap 
pelaksanaan 
rencana tata ruang 
dan bangunan 

% 100 100 725 100 752,5 100 582,8 100 916 100 1.402,6 100 4.378,9 Bappeda 

1 6 07 Program 
Pembangunan 
Rencana Tata 
Ruang 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan tata 
ruang kawasan 

% 100 100 525 100 550 100 300 100 0 100 0 100 1.375 Bappeda 

1 6 08 Program 
Perencanaan 
Prasarana Wilayah 
dan Sumber Daya 
Alam 

 

 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan 
prasarana wilayah 
dan sumber daya 
alam 

% 100 100 650 100 1.617,5 100 1.236,3 100 1.006,4 100 328 100 4.838,1 Bappeda 

1 12   Keluarga Sejahtera                                 

1 12 01 Program Pembinaan 
Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pelayanan KBKR 
yang Mandiri 

Meningkatnya 
Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pelayanan KBKR 
yang Mandiri 

% 100 100 90 100 99 100 108,9 100 119,8 100 131,8 100 549,5 Badan PP 
dan KB 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGU
NG JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Meningkatnya hasil 
penelitian untuk 
pengembangan 
dan pengelolaan 
keuangan daerah. 

% 100 100 0 100 450 100 450 100 0 100 350 100 1.250 Balitbang 

1 20 02 Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

% 100 100 1.070 100 925,5 100 1.064,3 100 1.224 100 1.407,6 100 5.691,4 Kecamatan  

1 20 03 Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatnya 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

% 100 100 3.150 100 3.622,5 100 4.165,9 100 4.790,8 100 5.509,4 100 21.238,5 Kecamatan  

1 20 04 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Meningkatnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 

% 100 100 10.707,
7 

100 12.290 100 22.019 100 14.870,
9 

100 19.858 0 79.745,6 D. 
Pendapatan 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-183 

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGU
NG JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20 06 Program 
Peningkatan 
Profesionalisme 
Tenaga Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya 
Profesionalisme 
Tenaga Keuangan 
Daerah 

% 100 100 220,2 100 442,2 100 486,4 100 535 100 588,5 0 2.272,3 D. 
Pendapatan 

1 20 07 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Belanja dan 
pengeluaran 
pembiayaan yang 
wajib dan mengikat 
serta prioritas 
utama 

Juta 
Rupiah 

1.223.812 1.319.067 2.479,7 1.478.667 2.727,7 1.659.995 3.000,5 1.866.367 3.300,5 2.101.659 3.630,6   15.138,9 Bag. 
Keuangan 

Setda 

1 20 08 Program 
Peningkatan Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Meningkatnya 
Sistem 
Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

% 100 100 150 100 165 100 181,5 100 199,7 100 219,6   915,8 Bag. 
Keuangan 

Setda 

1 20 09 Program 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

% 100 100 290 100 319 100 350,9 100 386 100 424,6 100 1.770,5 Bag. 
Keuangan 

Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGU
NG JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 20 10 Program Penataan 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 

Meningkatnya 
Penataan 
Penguasaan, 
Pemilikan,Penggun
aan dan 
Pemanfaatan 
Tanah. 

% 65 90.00 5.084 92.00 1.922,7 94.00 1.801,6 96.00 1.953,3 98.00 1.702,4 0 12.464 Bag. 
Perlengkapa

n Setda 

1 22   Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

                                

1 22 01 Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun Desa 

Meningkatnya 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun Desa 

orang 120 276 0 833 100 821 150 894 180 940 200 940 630 BPM 

2     URUSAN PILIHAN                                 

2 5   Kelautan dan 
Perikanan 

                                

2 5 01 Program Promosi 
dan Investasi 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 3 3 200 3 0 3 0 3 0 3 0 3 200 Distanla 

2 7   Perindustrian                                 

2 7 01 Program 
Pengembangan IKM 

Meningkatnya 
sektor industri 
terhadap PDRB 

trilyun 11 12 100 13 250 14 0 16 0 17 0 17 350 Disperindag 
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8.4 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN 
PENDANAAN UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEEMPAT 

Dalam upaya mewujudkan misi keempat: Mewujudkan Penataan 
Lingkungan Perkotaan yang Bersih, Sehat, Nyaman dan Religius, maka 
indikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan untuk tahun        
2011-2015 adalah sebagai berikut: 
 
8.4.1 Peningkatan Penataan Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup 
a. Kondisi Umum 

Penyelenggaraan pembangunan Kota Medan dan lingkungan hidup 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun sering kali 
keduanya justru berada pada sisi yang bertentangan. Oleh sebab itu 
konsep pembangunaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 
harus menjadi pedoman di setiap aktivitas pembangunan. Lingkungan 
Hidup Kota Medan merupakan satu kesatuan dengan tata ruang kota 
berikut semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk 
seluruh warga kota, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 
dan kesejahteraan seluruh warga kota  saat ini dan masa akan datang. 

Kecendrungan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan 
yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan 
dan/atau tanah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pengaduan 
masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup pada pemerintah kota, cenderung perlunya pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih optimal agar masyarakat memperoleh 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah kota 
perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan 
minimal bidang lingkungan hidup. 

Secara umum, ada 8 (delapan) ruang lingkup pokok 
penyelenggaraan Penataan Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu: 
(1) Fungsi kota sebagai kesatuan kawasan pendorong pertumbuhan 
regional, dan tempat tinggal yang berorientasi kebutuhan penduduk kota; 
(2) Perencanaan tata ruang Kota Medan 2010-2030; (3) Efektivitas dan 
konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis;             
(4) Koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan 
penataan ruang kota dan kawasan strategis; (5) Cakupan pelayanan 
persampahan; (6) Penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana; 
(7) Penghentian kerusakan lingkungan hidup; dan (8) Pemahaman 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum 
lingkungan 

 

1) Fungsi kota sebagai kesatuan kawasan pendorong pertumbuhan 
regional, dan tempat tinggal yang berorientasi kebutuhan 
penduduk kota 

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi menyebabkan Kota 
Medan  menjadi penting keberadaannya dalam mendukung tidak saja 
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perekonomian lokal kota, namun juga Propinsi Sumatera Utara dan 
nasional. Pertumbuhan  Kota  Medan  dan  perluasan  pusat-pusat  
kegiatan  di wilayah  sekitarnya,  menjadikan  wilayah  penyangga  di 
sekitar  Kota  Medan  ikut berkembang,  seperti  Kota  Binjai  dan  
Kabupaten  Deliserdang.  Dengan  kondisi demikian  kota Medan  dan  
sekitarnya  pada  saat  ini  tumbuh membentuk  kawasan aglomerasi  
MEBlDANGRO (Medan Binjai Deliserdang Karo).  

Kebijakan pengembangan Kota Medan yang ditetapkan pada 
tingkat nasional dalam RTRWN dan dalam RTRW Propinsi Sumatera 
Utara, dan RTRW Mebidangro menyatakan Kota Medan sebagai Pusat 
Kegiatan Nasional dalam ruang lingkup kawasan perkotaan Medan–
Binjai–Deli Serdang – Karo (Mebidangro) sebagai kawasan tertentu yang 
mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan pengembangannya dalam 
konstelasi Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT). 
Selain itu, Pelabuhan Belawan yang berada di Kota Medan juga 
ditetapkan sebagai pelabuhan utama sekunder, dan bandara udara 
Polonia diarahkan sebagai pusat penyebaran primer. 

Kota Medan sebagaimana arahan struktur ruang wilayah Propinsi 
Sumatera Utara juga ditetapkan sebagai pusat pelayanan primer yang 
melayani wilayah Propinsi Sumatera Utara. Selain itu arahan struktur 
ruang kawasan Mebidangro, juga menetapkan Kota Medan bersama 
dengan Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo 
sebagai kawasan strategis nasional. 

Untuk melaksanakan fungsinya wilayah Kota Medan dibagi 2 (dua) 
Pusat pelayanan kota, yaitu satu Pusat pelayanan kota di Utara dan 1 
(satu) Pusat pelayanan kota di Pusat Kota. 

Adanya pembagian dua pusat pelayanan kota ini dimaksudkan 
untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah utara agar 
perkembangan kota antara bagian selatan dan utara dapat lebih merata. 
Pengembangan Pusat Pelayanan Kota juga merupakan upaya untuk 
mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Inti Pusat Kota 
Medan. 

Kedua pusat pelayanan kota Medan tersebut kemudian didukung 
oleh 8 (delapan) sub pusat pelayanan kota antara lain: Kecamatan Medan 
Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan,  
Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Area, Kecamatan 
Medan Helvettia, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan 
Timur. 

Dengan adanya rencana pengembangan wilayah berdasarkan 
pusat – pusat maupun sub pelayanan diharapkan mampu menumbuhkan 
kehidupan perekonomian bagi masyarakat lokal maupun secara regional 
Kota Medan secara terpadu dan seimbang sesuai dengan struktur ruang 
kota. Namun demikian seringkali pusat – pusat pertumbuhan ekonomi 
yang direncanakan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, 
ternyata menyebabkan timbulnya sektor – sektor informal yang sebagian 
besar  berasal dari luar daerah Kota Medan. Dengan demikian,             
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secara umum perkembangan wilayah Kota Medan akan menimbulkan 
pertumbuhan laju urbanisasi dari daerah hinterland. 

 

2) Perencanaan tata ruang wilayah Kota Medan tahun 2010-2030 

Kota Medan telah mempunyai Rencana Tata Ruang yang disusun 
pada tahun 1995, yakni Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan Tahun 
1995-2005. Namun rencana tata ruang tersebut telah habis masa 
perencanaannya. Pada tahun anggaran 2006, Pemerintah Kota Medan 
telah melakukan penyusunan kembali RTRW Kota Medan untuk masa 
berlaku tahun 2006-2016. Namun rencana tersebut disusun masih 
mengacu kepada UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 
Dengan dikeluarkannya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
yang baru sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992, maka semua 
rencana tata ruang yang telah disusun sebelum undang-undang tersebut 
dikeluarkan harus dilakukan penyesuaian kembali.  Sehingga pada tahun 
2008, Pemerintah Kota Medan melakukan penyempurnaan RTRW           
2006 – 2016 sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 

Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Medan telah menyusun Draft 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan untuk tahun 2010 – 2030 
sesuai dengan UU No. 26 tahun 2007 dan telah mendapatkan surat 
rekomendasi penyempurnaan RTRW dari Gubernur Sumatera Utara pada 
tahun 2009 dan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum pada 
tahun 2010 dan tinggal menunggu pengesahan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2010 – 2030 dari DPRD 
Kota Medan. Diharapkan proses legislasi pengesahan Peraturan Daerah 
RTRW Kota Medan 2010 – 2030 bisa selesai pada tahun 2011. 

Proses pengesahan Perda tersebut membutuhkan waktu dalam 
pelaksanaannya. Hal ini terkait pada waktu penyusunannya, belum terbit  
peraturan – peraturan yang terkait termasuk mengenai persetujuan 
substansi yang harus diperoleh dari Menteri Pekerjaan Umum.  

Dengan adanya RTRW Kota Medan tahun 2010 – 2030 yang telah 
disahkan oleh DPRD Kota Medan, diharapkan mampu mengakomodir 
perkembangan Kota Medan yang tumbuh sangat pesat sesuai dengan 
rencana kota dua puluh tahun yang akan mendatang. 

Selama ini, dalam penerbitan perizinan, Pemerintah Kota Medan 
berpedoman kepada Rencana Sub-sub Wilayah (RSSW) setara dengan 
Rencana Detail dengan kedalaman   1 : 5000 yang disusun pada tahun 
1979 yang ketika itu kota belum banyak terbangun. Sampai saat ini RSSW 
tersebut belum pernah dilakukan evaluasi. Hal tersebut di atas 
menyebabkan banyak terjadinya perubahan-perubahan terhadap rencana 
kota secara parsial yang diakibatkan oleh rencana kota yang ada tidak lagi 
dapat mengantisipasi perkembangan dan dinamika pertumbuhan kota. 

RTRW Kota Medan 2010 – 2030 yang telah disahkan nantinya 
akan dijabarkan secara operasional melalui Rencana Detail Tata Ruang 
(RDTR) masing – masing kecamatan dan Rencana Tata Bangunan dan 
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Lingkungan (RTBL) untuk kawasan – kawasan yang dianggap cepat 
tumbuh dan butuh pengendalian yang lebih rinci.    

Pada tahun 2008 dan 2009 telah disusun masing – masing 
sebanyak 7 dan 14 RDTR Kecamatan. RDTR ke dua puluh satu 
kecamatan tersebut nantinya juga akan disahkan melalui Peraturan 
Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Medan disahkan. 

 

3) Efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota dan 
kawasan strategis 

Tahapan yang cukup penting dalam penataan ruang setelah 
penyusunan rencana tata ruang adalah bagaimana mengimplementasikan 
rencana yang telah disusun ke dalam suatu program dan kegiatan yang 
mampu mendukung terwujudnya sasaran pada akhir masa perencanaan. 
Keterpaduan program dan kegiatan dengan disertai dukungan anggaran 
dan konsistensi terhadap semua dokumen perencanaan di semua 
tingkatan akan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan penataan 
ruang kota dan kawasan strategis.  

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan instrumen yang mampu 
mengendalikan pemanfaatan ruang mengingat Kota Medan saat ini 
perkembangannya cukup pesat dan apabila tidak ada instrumen yang 
mendukung maka Kota Medan cenderung akan tumbuh dan terbangun 
tidak terkendali yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak               
yang luas. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang dinyatakan bahwa semua peraturan daerah tentang 
rencana tata ruang wilayah kota disusun atau disesuaikan paling lambat        
3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini ditetapkan. Di dalam 
undang – undang tersebut, arahan pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah kota berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, 
arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

 

4) Koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 
pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis 

Perkembangan kota, modernisasi, globalisasi dan pertambahan 
penduduk Kota Medan menyebabkan peningkatan keberagaman fungsi 
ruang kota  dan peningkatan kebutuhan ruang kota, di sisi lain 
ketersediaan lahan semakin terbatas  sehingga dituntut kemampuan 
mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut dalam kebijakan 
pembangunan yang tegas sekaligus fleksibel. Upaya pengendalian sangat 
terkait dengan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat, sosial 
budaya, penegakan hukum, serta sinkronisasi perizinan yang berjenjang, 
pengawasan dan penindakan serta insentif pembangunan.                   
Tanpa kegiatan pengendalian secara menyeluruh, maka perwujudan 
rencana tata ruang akan sulit dicapai.  
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Namun pada pelaksanaannya walaupun sewaktu permohonan Ijin 
Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukkannya telah sesuai dengan rencana 
tata ruang yang ada, namun seiring waktu banyak terjadi perubahan 
fungsi bangunan. Hal ini merupakan akibat perubahan pola aktivitas dan 
perkembangan dinamika kota sementara disisi lain saat ini Kota Medan 
belum memiliki ketentuan dan perizinan mengenai penggunaan bangunan 
dan perubahan fungsi bangunan yang bersifat sementara. Hal ini juga 
disebabkan kelemahan koordinasi pembangunan dan perijinan bidang 
pemanfaatan ruang seperti ijin usaha, IMB, dan ijin gangguan. 

Kondisi pelaksanaan pengawasan kegiatan mendirikan bangunan 
dapat disampaikan sebagai berikut: 

Tabel 8. 
Bangunan Bermasalah dan yang Ditindak 

Tahun 2008 dan  s/d september 2009 

NO PERMASALAHAN TAHUN   2008  s/d Sept. 2009 

1 Bangunan Bermasalah         

- Bangunan Tanpa SIMB 1699 Unit 1235 Unit 

- Bangunan Menyimpang 
dari SIMB 547 Unit 117 Unit 

  JUMLAH 2246 Unit 1352 Unit 

2 Bangunan yang ditindak  LOKASI UNIT LOKASI UNIT 

- Secara Administrasi 568   316 460 

- Bongkar 108 718 60 371 

JUMLAH 676 718 376 371 

PERSENTASE   32%   27% 

 Sumber: Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, 2010 
 

Dari data tabel 8.28 di atas, dapat terlihat bahwasanya capaian 
kinerja penindakan bangunan yang bermasalah cukup rendah dan pada 
tahun 2009 terjadi penurunan persentase penindakan bangunan yang 
bermasalah dari tahun 2008 sebesar 32% menjadi 27% pada tahun 2009.  
Hal ini disebabkan salah satunya masih terbatasnya personil dan 
kenderaan pengawasan dan penertiban bangunan dibandingkan dengan 
laju pertumbuhan bangunan di Kota Medan yang cukup tinggi, terlebih lagi 
wilayah pengawasan cukup luas. Selain itu diperlukan komitmen dan 
keberanian dari segenap pihak untuk melakukan penindakan. 

 
 

5) Cakupan pelayanan persampahan 

Penduduk Kota Medan saat ini berjumlah 2.578.315 jiwa, yang 
terdiri dari penduduk tetap sebanyak 2.102.105 jiwa dan penduduk tidak 
tetap (commuters) sebanyak. 478.210 jiwa merupakan produsen sampah 
padat domestik Kota Medan. Estimasi volume timbulan sampah Kota 
Medan saat ini adalah sebesar  5.616 m3  (1.404 ton) per hari, sedangkan 
total timbulan sampah di daerah terbangun atau yang harus dilayani 
setiap hari sebesar 5.054 m3 (1.263 ton) atau 90 % dari volume sampah 
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Kota Medan. Hal ini dikarenakan ada wilayah yang belum dapat dijangkau 
dengan truk angkutan sampah. 

Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan kota, sampah 
yang akan dihasilkan pada masa mendatang jumlahnya akan terus 
meningkat terutama pada daerah perkotaan. Peningkatan tersebut tidak 
hanya dari segi jumlah dan volume tetapi meningkat pula keaneka 
ragaman bentuk, jenis dan komposisinya.  

Sampai saat ini jumlah sampah terangkut oleh truk pengangkut 
sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) / hari  adalah sebesar         
792 ton atau berkisar  57,80% yang diangkut melalui tipper truk sebanyak 
157 unit, arm roll truk (10 m3) sebanyak 13 unit, arm roll truk (6 m3) 
sebanyak 7 unit. 

Pemerintah Kota Medan saat ini memiliki 2 tempat pembuangan 
akhir (TPA) yaitu  TPA Terjun yang terletak di wilayah Kota Medan dan 
TPA Namo Bintang di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Adapun metode 
pengelolaan sampah di kedua TPA tersebut masih menggunakan metode 
open dumping dimana sampah yang di buang tanpa melalui proses 
tertentu, langsung di serakan / di paparkan di lokasi TPA sehingga dapat 
berakibat tercemarnya tanah, air dan udara. 

Kondisi TPA Terjun saat ini juga sudah mengalami penurunan daya 
tampung. TPA Terjun yang telah beroperasi sejak tahun 1993 dengan 
kapasitas sampah terbuang 50% setiap harinya dari jumlah volume 
timbulan sampah Kota Medan saat ini ketinggian tumpukan sampah 
(humus) yang ada telah mencapai 5 meter dan diperkirakan usia pakai 
TPA Terjun atau dapat di fungsikan hanya sampai 3 tahun mendatang. 

Hal yang sama juga terjadi di TPA Namo Bintang yang berlokasi di 
Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat penampungan 50% volume 
sampah masyarakat Kota Medan diindikasikan juga telah mencemari 
tanah, air dan udara di sekitar TPA tersebut. Hal ini menimbulkan gugatan 
dari masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi TPA. Kondisi ini apabila 
terus berlanjut akan menimbulkan permasalahan persampahan bagi Kota 
Medan di kemudian hari, mengingat lokasi TPA yang berada di luar batas 
wilayah administrasi Kota Medan. 

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan persampahan Kota 
Medan sekaligus terkait dengan undang-undang nomor 18 tahun 2008 
tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Kota  Medan merencanakan 
akan melakukan perluasan serta revitalisasi TPA Terjun dengan 
menggunakan metode controlled landfill. Selain itu upaya yang dapat 
dilakukan berupa mendorong pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk 
memfasilitasi penyediaan TPA regional yang melibatkan tiga 
pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Kota Medan, Binjai, dan 
Kabupaten Deli Serdang. 
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6) Penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana 

Kegiatan pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan 
aspek–aspek lingkungan hidup dan mengabaikan daya dukung lahan  
akan memberikan dampak pencemaran lingkungan hidup baik, air, udara, 
maupun tanah sehingga bisa terjadi degradasi lingkungan hidup yang  
mengganggu kestabilan ekosistem kawasan yang ada juga bisa 
merugikan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas ekonomi. 

Salah satu usaha Pemerintah Kota Medan untuk memantau 
kualitas lingkungan hidup adalah dengan melakukan pemantauan kualitas 
air sungai Deli pada tahun 2008. Dari pemantauan terhadap 15 titik 
sampling yang dimulai dari hulu Sungai Deli (Deli Tua) sampai ke hilir 
Sungai Deli (Belawan) menunjukkan bahwa kualitas air sungai Deli pada 
bagian hulu tercemar ringan, pada bagian tengah tercemar ringan dan 
pada bagian hilir sungai Deli tercemar sedang.    

Selain pencemaran air sungai, permasalahan – permasalahan 
lingkungan yang ada di kota – kota besar seperti Medan adalah 
pencemaran udara. Pencemaran udara diartikan turunnya kualitas udara 
sehingga dalam penggunaannya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana 
mestinya sesuai dengan fungsinya. Pencemaran udara selalu terkait 
dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara. Salah satunya 
berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak  yang didominasi  kegiatan 
industri. Dari hasil pemantauan kualitas udara ambient pada tahun         
2006 – 2008 yang dilakukan dengan menggunakan peralatan pemantauan 
kualitas udara ambient (AQMS) dapat diketahui bahwa dari 365 hari 
pemantauan  kualitas udara kota berstatus baik 28  Hari, sedang 283 hari, 
tidak sehat  51 hari, berbahaya 3 hari dan sangat berbahaya 0 hari.   

Selain dengan usaha pemantauan kualitas lingkungan hidup, 
penanganan lingkungan hidup dapat juga dilakukan dengan penyediaan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di 
perkotaan seperti taman dan jalur hijau yang ditanami pepohonan selain 
menyerap gas CO2 dapat juga berfungsi menghasilkan gas oksigen yang 
diperlukan untuk memperbaiki kualitas udara.  

Ruang Terbuka Hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan 
Private. RTH publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan 
dikelola oleh pemerintah daerah Kota Medan yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka 
hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, 
dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan Ruang 
Terbuka Hijau privat merupakan Ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh 
masyarakat antara lain adalah kebun atau halaman rumah/ gedung milik 
masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan. 

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 
khususnya pada pasal 29 ayat (2) mengamanatkan bahwa Proporsi ruang 
terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari 
luas wilayah kota. 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota tersebut 
merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen lagi 
merupakan ruang terbuka hijau privat. Jika proporsi tersebut dibandingkan 
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dengan luas wilayah Kota Medan sebesar 26.510 Ha, maka idealnya luas 
Ruang Terbuka Hijau yang harus ada di Kota Medan adalah sekitar        
7.953 Ha. 

Proporsi 30 persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem kota, baik  keseimbangan system hidrologi dan 
sistem mikroklimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan 
meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, 
serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih 
meningkatkan fungsi dari proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, 
masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas 
bangunan gedung miliknya. 

Luas RTH yang ada di Kota Medan sampai saat ini tercatat kurang 
lebih baru mencapai 5% (sumber: RTRW Kota Medan 2010 - 2030). 
Angka ini masih jauh dari ketentuan minimal yang dipersyaratkan dalam 
UU No. 26 tahun 2007 sebesar 30%.  

Adapun luas RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota 
Medan dalam bentuk penyediaan taman seperti dan taman pemakaman 
umum beru berkisar kurang lebih 0,21% atau 56,8 Ha. Selebihnya dari 
luas total RTH yang ada di Kota Medan berupa kawasan mangrove, 
sempadan sungai (Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan), 
kawasan Bandara Polonia, Kebun Binatang, Kampus USU Padang Bulan, 
kawasan olahraga dan rekreasi serta lokasi-lokasi pemakaman (sumber: 
RTRW Kota Medan 2010 – 2030). 

 
 

7) Penghentian kerusakan lingkungan hidup 

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan di kota Medan, 
Pemerintah Kota Medan telah melakukan pengawasan terhadap semua 
kegiatan/usaha yang berada di Kota Medan. Masalah pencemaran 
lingkungan terjadi dikarenakan setiap pelaku usaha/kegiatan belum 
memahami betul tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.  

Guna memenuhi tuntutan akan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, sesuai dengan amanat UU No.32/2009 tentang perlidungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, bahwa masyarakat mempunyai 
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan peran tersebut salah satunya 
tepat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi dan/atau laporan 
terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Dalam   kurun waktu tahun 2008-2009 ini ada sebanyak 14 kasus 
pengaduan masyarakat menyangkut pencemaran lingkungan yang 
dilakukan oleh pelaku kegiatan industri, dari 14 kasus tersebut yang paling 
menonjol mengenai limbah cair dan limbah gas.  

Untuk menyikapi masalah pengaduan masyarakat tersebut 
Pemerintah Kota Medan pada tahun 2008 telah membentuk Tim 
Pengawasan dan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan terhadap              
30 rumah rumah sakit. Dari hasil awal pemantauan dan pengawasan oleh 
Tim tersebut banyak industri, hotel serta rumah sakit yang belum memiliki 
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IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta belum memiliki Dokumen 
UKL/UPL atau AMDAL. Sampai saat ini tercatat 207 (industry, RS, Hotel, 
SPBU) yang telah memiliki dokumen UKL/UPL dan 31 (Hotel, Industri) 
yang telah memiliki dokumen AMDAL. 

Selama Tahun 2009 telah dilakukan pengawasan terhadap            
90 kegiatan/usaha yang berada di Kota Medan, meliputi Rumah Sakit, 
Hotel dan Industri. Dari hasil pengawasan tersebut diketahuo ada                  
12 Rumah Sakit yang belum memiliki IPAL (18 Ruamah Sakit yang 
diawasi), 13 Hotel yang belum memiliki IPAL (dari 28 hotel yang diawasi) 
dan 7 industri belum memiliki IPAL (dari 44 industri yang diawasi) 

 
8) Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan 

penegakan hukum lingkungan 

Saat ini di Kota Medan sudah ada lembaga-lembaga 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung upaya-
upaya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber 
daya alam adalah Kelompok Sadar Lingkungan (DARLING), yang telah 
terbentuk di 151 kelurahan di Kota Medan pada tahun 2005. Guna 
mengoptimalkan kinerja Kelompok Darling, Pemerintah Kota Medan telah 
melakukan pembinaan program penanganan sampah dengan pola 3R 
(reuse, reduce dan recycle)  sesuai dengan amanat UU No: 18 tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada tahun 2008 telah dilakukan 
pembinaan untuk tiga kecamatan, dan hal ini akan berlanjut sampai            
21 kecamatan. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 
ikut berperan aktif dalam program bidang lingkungan hidup adalah LSM  
Bumi Hijau Lestari. 

Selain kelompok Darling yang terbentuk di setiap kelurahan, pada 
tahun 2009 telah dibentuk komunitas Pemuda Peduli Lingkungan 
(KOPPLING) di setiap kelurahan se- Kota Medan. Diharapkan dengan 
semakin banyaknya jumlah masyarakat  yang peduli dan sadar akan arti 
perntingnya lingkungan hidup, Kota Medan yang bersih dan hijau semakin 
cepat terwujud. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan 
hidup, juga melibatkan anak didik di semua tingkatan pendidikan formal, 
mulai dari tingkat dasar sampai sekolah menengah atas. Adapun program 
yang telah dilakukan terkait dengan bidang pendidikan adalah 
ADIWIYATA dan Kemah Hijau. Dalam tahun 2008 telah dilakukan 
program Adiwiyata untuk tiga sekolah, yaitu SD Negeri 060893,              
SMP Negeri 1 Medan dan SMA Negeri 3 Medan Guna mengoptimalkan 
program Adiwiyata di Kota Medan maka pendidikan lingkungan wajib 
dimasukkan sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah dan kegiatan ini 
terus berlanjut sebagai kegiatan rutin Pemko Medan. 
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b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum, permasalahan dalam mencapai 
prioritas peningkatan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup 
adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi kota sebagai kesatuan kawasan pendorong 
pertumbuhan regional, dan tempat tinggal yang berorientasi 
kebutuhan penduduk kota 

 Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara 
pusat-pusat pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan 
wilayah. 

 Belum adanya keterpaduan prasarana dan sarana perkotaan 
yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan seluruh 
wilayah Kota Medan. 

 
2) Perencanaan tata ruang wilayah Kota Medan tahun 2010-2030 

 Produk perencanaan meliputi produk RTRW Kota Medan 
Tahun 1995-2005 yang telah berakhir dan terbitnya UU No.26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta produk Rencana 
Sub-Sub Wilayah yang sudah tidak dapat menampung 
perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang 
cepat dan dinamis.  

 Keterbatasan sumberdaya manusia dari sisi kemampuan teknis 
kurang belum dapat mengantisipasi tuntutan peningkatan 
kinerja penataan ruang serta tuntutan masyarakat akan 
pelayanan prima, penataan ruang dan bangunan yang baik, 
serta pembangunan kota yang semakin pesat.  

 
3) Efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang kota 

dan kawasan strategis 

 Masih adanya pelanggaran izin pemanfaatan ruang seperti izin 
mendirikan bangunan, baik berupa pembangunan tanpa izin, 
ataupun pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan hal 
tersebut terkait dengan semakin kompleksnya masalah 
diperkotaan. 

 Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk 
mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaaan 
pemanfaatan, pelayanan dan pengendalian pemanfaatan 
ruang.  

 Dokumen perencanaan belum dijadikan sebagai acuan dalam 
penyusunan dan evaluasi program pembangunan. 

 Masih rendahnya dan komitmen aparat yang terkait dengan 
tugas penataan ruang, fungsi dan kegunaan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota dalam pelaksanaan pembangunan. 

 Lemahnya penegakan hukum dalam bidang pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
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4) Koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 
pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis  

 Penerbitan ataupun pemecahan hak atas tanah (sertifikat 
tanah) tidak/belum mengacu pada rencana tata ruang kota 
yang ada sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan 
pembangunan. Hal tersebut terlihat dari masih diberikannya 
alas hak di atas fasilitas umum/jalur hijau atau taman. 
Keberadaan alas hak tersebut menjadi dasar bagi masyarakat 
untuk memohon IMB. Di samping itu alokasi dana untuk ganti 
rugi pada tanah yang tidak dapat diberikan izin mendirikan 
bangunan akibat tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota 
juga tidak tersedia secara cepat/langsung.  

 Belum maksimalnya peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penataan ruang pada tahapan perencanaan, 
pemanfaaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. 

 Masih adanya persepsi yang besar di masyarakat luas bahwa 
pengurusan Izin Mendirikan bangunan sulit, mahal dan lama. 

 Acuan pemanfaatan ruang udara dan ruang bawah tanah 
belum ada, sedangkan pembangunan kawasan atas (udara) 
seperti tower, sarana penyeberangan multi guna dan 
pembangunan gedung bawah tanah (basement) sudah marak 
dilakukan dan cenderung terus diinginkan masyarakat/investor. 

 Masih lemahnya koordinasi pembangunan dan perijinan bidang 
pemanfaatan ruang seperti ijin usaha, IMB, dan ijin gangguan. 

 
 

5) Cakupan pelayanan persampahan  

 Lokasi TPS belum menetap, sehingga perlu rencana detail 
lebih lanjut tentang kebutuhan ruang TPS agar definitif baik 
lokasi maupun batas-batasnya secara jelas. 

 Kapasitas TPA yang sudah tidak memadai dan keberadaan 
TPA yang berada di luar wilayah administratif Kota Medan. 

 Sistem pengolahan sampah di masing-masing TPA masih 
menggunakan Sistem Open Dumping, dan nantinya diarahkan 
menggunakan Teknologi Controlled Landfill. 

 Belum optimalnya usaha pemisahan dan pemanfaatan kembali 
sampah. 

 Kesadaran, partisipasi dan peran serta juga komitmen 
masyarakat dalam hal pengelolaan dan menjaga kebersihan 
masih kurang karena adanya anggapan sebagian masyarakat 
bahwa pengelolaan kebersihan sepenuhnya merupakan 
tanggung jawab Pemerintah Kota Medan 

 
6) Penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana 

 Pemanfaatan  dan eksploitasi sumber daya alam  yang 
dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi kepada 
kepentingan jangka pendek, akan mengakibatkan 
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pengurangan sumber daya alam secara tidak terkendali dan 
akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. 

 Persamaan persepsi antar instansi terkait dalam menangani 
masalah lingkungan hidup masih belum sama mengakibatkan 
koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan 
sebagaimana mestinya, hal ini menyebabkan pelaksanaan 
program bidang lingkungan hidup tidak memberikan hasil yang 
maksimal. 

 Permasalahan pemanasan global yang ditandai dengan 
naiknya permukaan air laut, meningkatnya iklim mikro karena 
banyaknya bangunan dan buangan CO2 di pusat kota. 

 Sungai sebagai daerah belakang sehingga menjadi tempat 
buangan sampah dan limbah. 

 Masih kurangnya luas ruang terbuka hijau di Kota Medan untuk 
memenuhi kebutuhan RTH  sebesar 30%. Luas RTH Kota 
Medan saat ini masih sekitar 5%. 

 Terbatasnya lahan untuk permakaman, dari luasan kota Medan 
yang sebesar 265,10 Km² (26,51 Ha), kota Medan masih 
membutuhkan sekitar 10 Ha lahan kosong lagi untuk dijadikan 
Taman Pemakaman Umum (TPU). 

 Penataan reklame yang terkesan tidak teratur dan tanpa 
pengaturan zoning yang jelas, telah meninggalkan kesan 
semraut dan ketidakteraturan yang mengurangi nilai estetika 
Kota Medan. 

 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan 
melindungi fasilitas pertamanan yang telah terbangun, 
partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung 
program pemerintah kota masih rendah. 

 Tingginya resiko pencemaran yang diakibatkan oleh belum 
terkelolanya limbah domestik dan industri. 

 
7) Penghentian kerusakan lingkungan hidup  

 Masih minimnya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban 
melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap aspek-
aspek kegiatan yang memberikan dampak terhadap 
lingkungan. 

 Perlunya menjaga daerah konservasi air tanah, hutan lindung 
sebagai recharge area air tanah dan tindakan pengendalian 
terhadap sungai agar tidak tercemar dari buangan tinja, lumpur 
dan sampah. 

 Jumlah lahan terbangun di daerah hulu DAS sungai-sungai 
yang melewati Kota Medan sudah berada pada taraf yang 
sangat memprihatinkan serta banyaknya alih fungsi lahan di 
daerah hulu DAS sungai. 
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8) Pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan 
penegakan hukum lingkungan 

 Pemahaman masyarakat dan para pelaku usaha tentang 
pengelolaan lingkungan masih sangat rendah dimana peran 
serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian 
lingkungan juga sangat rendah. 

 Kurangnya kesadaran serta komitmen masyarakat untuk 
menjaga kebersihan lingkungan, hal ini dapat terindikasi 
dengan masih terlihatnya sampah di sembarangan tempat 
akibat adanya masyarakat yang membuang sampah 
sembarang  waktu dan tempat. 

 Bahwa kurangnya partisipasi dan peran serta aktif masyarakat 
dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan Kota Medan, 
karena adanya anggapan bahwa pengelolaan kebersihan 
sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota 
Medan. 

 

c. Sasaran 

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 dalam rangka 
penyelenggaraan agenda Peningkatan Penataan Ruang Dan Kualitas 
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: 
1) Meningkatnya luas wilayah produktif tahun 2015 menjadi 2,32% 
2) Meningkatnya luas wilayah industri tahun 2015 menjadi 5% 
3) Meningkatnya luas wilayah perkotaan tahun 2015 menjadi 68,92% 
4) Tersedianya RTRW Kota Medan tahun 2010-2030  
5) Tersedianya RDTR Kota Medan tahun 2010-2030 berbasis 

kecamatan 
6) Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

RTRW 
7) Meningkatnya rasio rumah ber-IMB tahun 2015 menjadi 75,78% 
8) Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh 

pemerintah daerah dan masyarakat 
9) Meningkatnya volume sampah yang ditangani tahun 2015 menjadi 

80%. 
10) Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan 

penduduk tahun 2015 menjadi 0,270 
11) Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber 

HPL/HGB tahun 2015 menjadi 183,11% 
12) Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana AMDAL 

tahun 2015 menjadi 75% 
13) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam 
14) Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) pada 2 DAS 
15) Meningkatnya efektivitas impelementasi pelaksanaan hukum 

lingkungan 
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d. Arah Kebijakan 
Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan untuk agenda 

prioritas Peningkatan Penataan Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup di 
Kota Medan diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk:  

1) Mengembangkan kota sebagai kesatuan kawasan pendorong 
pertumbuhan regional, dan tempat tinggal yang berorientasi 
kebutuhan penduduk kota;  

2) Mempercepat penyelesaian rencana tata ruang wilayah dan rencana 
detail tata ruang tahun 2008-2028;  

3) Meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan penataan 
ruang kota dan kawasan strategis;  

4) Meningkatkan koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan 
pelaksanaan penataan ruang kota dan kawasan strategis;  

5) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan;  
6) Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana;  
7) Menghentikan kerusakan lingkungan hidup; dan  
8) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan dan penegakan hukum lingkungan 

 

e. Program-Program 

Program- program yang direncanakan untuk mencapai agenda 
peningkatan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup adalah: 
1) Program Perencanaan Tata Ruang 

Program ini dimaksudkan untuk penyusunan dokumen perencanaan 
tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan antisipatif melalui kegiatan 
pokok antara lain penyusunan kebijakan tentang rencana tata ruang, 
penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), 
evaluasi RDTR Kota Medan, dan pembuatan pojok informasi 
pelayanan TRTB serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. 

2) Program Pemanfaatan Ruang 
Program ini dimaksudkan untuk pengembangan kegiatan penelitian 
dan penyusunan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota dan 
penataan bangunan melalui kegiatan pokok antara lain digitasi peta 
ploting IMB melalui program GIS, pembuatan street map skala             
1 : 10.000, pendataan bangunan, pemasangan tanda batas Garis 
Sempadan Bangunan (GSB) dibeberapa ruas jalan serta beberapa 
kegiatan penunjang lainnya. 

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Program ini dimaksudkan untuk pengawasan, pengendalian dan 
pembinaan penataan ruang kota dan bangunan melalui kegiatan pokok 
antara lain penyusunan prosedur dan manual pengendalian 
pemanfaatan ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, dan sertifikasi 
ISO terhadap Izin Mendirikan bangunan (IMB) serta beberapa kegiatan 
penunjang lainnya. 
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4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan 
hidup melalui kegiatan pokok antara lain pengelolaan B3 dan limbah 
B3, pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan 
menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS), sosialisasi 
peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, dan 
sosialisasi pelaksanaan  adipura serta beberapa kegiatan penunjang 
lainnya. 

5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan 
konservasi Sumber Daya Alam melalui beberapa kegiatan pokok 
antara lain studi perencanaan kebutuhan  dan penentuan lokasi hutan 
kota di Kota Medan, pembangunan sumur resapan/lubang biopori, 
studi kawasan pesisir pantai, pelatihan 3 R disertai kegiatan penunjang 
lainnya. 

6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan akses 
informasi SDA dan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui kegiatan 
pokok antara lain peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 
bidang lingkungan, penyusunan data Sumber Daya Alam dan Neraca 
Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah, penyusunan kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Medan Bagian Utara, Medan 
Bagian Selatan dan Inti Kota, dan Sosialisasi Ecco Office, serta 
didukung oleh kegiatan penunjang lainnya. 

7) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat pencemaran yang  
ditimbulkan pelaku kegiatan/usaha maupun masyarakat melalui 
kegiatan pokok antara lain pengujian emisi kendaraan bermotor, 
pengujian emisi/ polusi udara akibat aktifitas industri, dan pelaksanaan 
car free day, serta didukung kegiatan penunjang lainnya. 
 

8) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut 
Program ini bertujuan untuk memelihara kelestarian ekosistem pesisir 
dan laut melalui kegiatan koordinasi terpadu dalam rangka 
pengembangan wilayah pesisir laut. 

9) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan 
perumahan di kawasan pesisir melalui kegiatan gerakan kebersihan di 
wilayah pesisir. 
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10) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan 
Air Tawar 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan 
budidaya laut, air payau, dan air tawar melalui kegiatan koordinasi 
terpadu kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 
Program ini bertujuan agar terciptanya peningkatan kebersihan kota 
dengan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana 
pengelolaan persampahan seperti perluasan TPA Terjun, penyediaan 
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan seperti pengadaan 
gerobak sampah, kontainer sampah, transfer depo,  truk, bulldozer, 
wheel loader, excavator, dan penambahan armada road sweeper, 
serta didukung dengan kegiatan penunjang lainnya. 
 

12) Program Pengelolaan Areal Pemakaman 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan areal 
pemakaman baik dari segi pembangunan maupun pemeliharaannya 
melalui kegiatan pokok antara lain pemasangan LPJU di Taman 
Pemakaman Umum, pengadaan Peralatan Taman Pemakaman Umum 
(TPU), dan pemeliharaan/perawatan Taman Pemakaman Umum 
(TPU) serta didukung dengan kegiatan penunjang lainnya..  
 

13) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) baik dari segi pembangunan maupun 
pemeliharaannya melalui kegiatan pokok antara lain pengadaan lahan 
untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pembuatan taman kota, 
pengadaan tanaman penghijauan dan tanaman hias serta beberapa 
kegiatan penunjang lainnya.  
 

14) Program Lampu Penerangan Jalan Umum 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Medan melalui 
kegiatan pokok antara lain pemasangan LPJU, pemasangan LPJU di 
daerah pinggiran, dan perawatan LPJU, serta kegiatan – kegiatan 
penunjang lainnya. 
 

15) Program Pengelolaan Reklame 
Program ini dimaksudkan untuk menata reklame yang ada di Kota 
Medan melalui kegiatan pokok antara lain pembongkaran reklame, 
pembangunan sistem informasi penanganan ruang terbuka dan street 
furniture berbasis GIS. 
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f. Matriks Program Kerja Dan Pendanaan Tahun 2011 - 2015 

Untuk mencapai prioritas Peningkatan Penataan Ruang Dan 
Kualitas Lingkungan Hidup, program-program kerja tersebut diuraikan 
kepada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD 
berikut ini: 

(1) Badan Lingkungan Hidup 
(2) Dinas Kebersihan  
(3) Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan 
(4) Dinas Pertamanan 
(5) Dinas Perikanan dan Kelautan 
(6) Bagian Sumber Daya Alam Setdakota 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan 
sebagai berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 5   Penataan Ruang                                 

1 5 01 Program 
Perencanaan Tata 
Ruang 

Meningkatnya 
kualitas rencana 
tata ruang 

% 30 60 3.328 65 2.438 70 3.542 75 2.631 80 3.894 80 15.834 DINAS TRTB 

1 5 02 Program 
Pemanfaatan 
Ruang 

Meningkatnya 
pemanfaatan 
ruang yang 
sesuai dengan 
rencana tata 
ruang 

% 40 40 14.160 45 14.903 50 16.363 55 17.669 60 19.436 60,00 82.530 DINAS TRTB 

1 5 03 Program 
Pengendalian 
Pemanfaatan 
Ruang 

Meningkatnya 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang  

% 40 50 815 55 1.856 65 1.712 70 1.883 75 2.071 75 8.336 DINAS TRTB 

1 5 04 Program 
Pengembangan 
Wilayah Perbatasan 

Meningkatnya 
koordinasi 
pengembangan 
wilayah 
perbatasan 

 

% 50 0 0 21,5471 385 23,7018 424 26,07197 466 28,679 512 100 1.787 DINAS TRTB 

1 8   Lingkungan Hidup                                

1 8 01 Program 
Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Meningkatnya 
cakupan 
pelayanan 
persampahan 

% 74,28 75,96 89.826 77,64 158.541 79,28 142.252 80,88 150.919 82,46 149.115 82,46 690.653 DINAS 
Kebersihan 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 8 02 Program 
Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Meningkatnya 
pengelolaan TPU 

% 30 33,64 5.970 49,96 2.897 66,45 2.927 83,12 2.959 100 2.995 100 17.748 Dinas 
Pertamanan 

1 8 03 Program 
Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau 
(RTH) 

Meningkatnya 
pengelolaan RTH 
publik Kota 
Medan 

% 5 6 11.879 7 15.095 8 15.689 9 17.168 10 18.795 100 78.627 Dinas 
Pertamanan 

1 8 04 Program Lampu 
Penerangan Jalan 
Umum 

Meningkatnya 
ketersediaan 
lampu 
penerangan jalan 
umum yang baik 

% 65 70 31.548 75 34.703 80 38.173 85 41.990 90 46.189 100 192.603 Dinas 
Pertamanan 

1 8 05 Program 
Pengelolaan 
Reklame 

Tertatanya 
reklame di Kota 
Medan 

% 55 60 350 70 700 80 1.330 90 442 100 466 100 3.288 Dinas 
Pertamanan 

1 8 06 Program 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan Hidup 

Meningkatnya  
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

% 94 94,2 2.270 94,38 9.880 94,55 10.119 94,73 10.232 94,93 10.441 94,93 42.942 BLH 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 8 07 Program 
Perlindungan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Perlindungan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

% 90 92 1.650 92 2.080 92 1.690 92 1.700 92 1.710 92 8.830 BLH 

1 8 08 Program 
Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Meningkatnya 
Kualitas dan 
akses Informasi 
SDA dan LH 

% 100 13,60 1.206 47,21 2.980 63,79 1.470 81,39 1.560 100 1.650 100 8.866 BLH 

1 8 09 Program 
Peningkatan 
Pengendalian Polusi 

Berkurangnya 
tingkat 
pencemaran yang  
ditimbulkan 
pelaku 
kegiatan/usaha 
maupun 
masyarakat 

 

% 93 94 620 94,72 833 94,74 833 94,74 833 94,74 833 94,73846 3.950 BLH 

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                               

1 20 01 Program 
Perlindungan dan 
Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Terlaksananya 
Perlindungan dan 
Konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

% 100 100 500 100 550 100 605 100 666 100 732 100 3.053 Bag. 
Sumberdaya 
Alam Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

2     URUSAN PILIHAN                                

2 5   Kelautan dan 
Perikanan 

                               

2 5 01 Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Masyarakat Pesisir 

Meningkatnya 
kontribusi sektor 
pertanian dalam 
PDRB 

% 2,91 2,93 60 2,95 66 2,97 73 2,99 80 3,01 88 3,01 366 Distanla 
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8.4.2 Peningkatan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum  
 

a. Kondisi Umum 
 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan 

Kota Medan yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang 

kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat 

dan berperan serta secara baik. Iklim yang kondusif dapat dicapai bila 

suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik 

sosial dan demonstrasi yang cenderung anarkis dan tidak terkendali. 

Untuk itu, penegakan hukum yang konsisten, dan ketentraman 

masyarakat dan ketertiban umum yang konkrit merupakan faktor penting 

dalam menciptakan iklim yang kondusif di Kota Medan. 

Selama periode 2006-2009, situasi rasa aman, nyaman dan 

tentram masyarakat relatif cukup baik, walaupun pelanggaran hukum dan 

angka kriminalitas yang cenderung meningkat dari tahun ke  tahun. 

Secara totalitas, jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah yuridiksi 

POLRESTA Medan cenderung meningkat, yaitu 7.799 kasus tahun 2006 

menjadi 8.385 kasus tahun 2009. Peningkatan angka kriminalitas ini 

diyakini tidak semata-mata karena rendahnya rasio aparat keamanan, 

tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat, serta 

peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga ketentraman 

dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, upaya 

meningkatkan rasa aman, nyaman dan tentram pada  masyarakat harus 

dilakukan dengan upaya-upaya secara terpadu, meningkatkan kualitas 

kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kewenangan yang luas 

kepada masyarakat di bidang sosial ekonomi. 

 
Peningkatan angka kriminalitas ini diyakini  tidak  semata-mata 

karena rendahnya rasio aparat keamanan tetapi juga dipengaruhi oleh 
kondisi perekonomian masyarakat, di samping peran serta dari seluruh 
lapisan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. 
Oleh karena itu, upaya meningkatkan rasa aman, nyaman dan tentram 
masyarakat dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan 
melalui upaya-upaya secara terpadu dan memperbaiki kualitas 
kesejahteraan masyarakat, dan akses sumber daya produktif dibidang 
sosial ekonomi. Secara umum, ada 6 (enam ) ruang lingkup pokok 
penyelenggaraan peningkatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban 
umum, yaitu :  

 
1. Kapasitas kelembagaan pengendalian masalah sosial 

Pada umumnya permasalahan sosial yang terjadi di Kota Medan 
tidak begitu menonjol. Isu – isu perbedaan Suku, Agama, Ras dan 
Antar golongan (SARA) yang ada di tengah masyarakat Kota Medan 
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tidak sampai memunculkan konflik sosial. Keberagaman tersebut 
justru membentuk suatu karakter warga Kota Medan sendiri yang 
saling menghormati terhadap perbedaan – perbedaan tersebut dan 
bersifat terbuka. Hal yang menjadi perhatian dalam permasalahan 
sosial di Kota Medan lebih dipicu oleh dorongan kebutuhan ekonomi 
yang sifatnya informal dan aktifitasnya dianggap mengganggu 
ketertiban umum seperti pedagang kaki lima (PK5), gelandangan, 
pengemis, pengamen, pekerja sex komersial dan waria. Untuk 
pelaksanaan kegiatan penataan PK5 dilakukan pada pasar-pasar 
tradisional yang dilaksanakan rutin setiap hari dari pukul 05.30 s/d 
07.30 WIB meliputi : Pasar Sei Sikambing, Pasar Kampung Lalang, 
Pasar Sukaramai, Pasar Simpang Limun, Pasar Pulo Brayan. 
Sedangkan penataan PK5 di jalan - jalan protokol dilaksanakan 
melalui Tim Terpadu dan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan. 

 
Selanjutnya telah dilakukan juga penertiban gelandang pengemis 
(gepeng) dan pengamen untuk menegakkan Perda Kota Medan 
Nomor 6 Tahun 2005. Penertiban dilakukan oleh personil Satpol PP 
yang difokuskan pada persimpangan – persimpangan jalan dan 
selanjutnya dilakukan pembinaan oleh trantib kecamatan.  
Gepeng/pengamen yang berulangkali tertangkap di lapangan, akan 
dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara 
untuk dikirim ke Pusat Rehabilitasi Pungei di Binjai bagi yang sehat. 
Dalam hal pengawasan terhadap keberadaan gepeng/pengamen 
selama tahun 2008 telah dilaksanakan penindakan sebanyak            
201 kali dengan jumlah gepeng/pengamen yang ditindak sebanyak 
635 orang. Sedangkan untuk penertiban dan pembinaan Pekerja 
Sex Komersial dan Waria selama tahun 2009 telah dilaksanakan 
sebanyak 25 kali dengan melibatkan instansi terkait dan aparat 
kepolisian. Jumlah PSK/Waria yang ditindak sebanyak 119 orang 
dan untuk pembinaannya telah dikirim ke Panti Rehabilitasi 
Parawasa di Brastagi. Mengamati kecendrungan peningkatan PMKS 
yang ada, maka Kota Medan sudah harus memiliki panti rehabilitasi 
yang representative disamping prasarana lainnya guna mewujudkan 
Medan bebas gepeng. 

 
2. Kapasitas kelembagaan penanganan, dan pemulihan bencana 

Setelah kejadian gempa bumi yang disertai tsunami yang terjadi di 
Aceh dan Nias pada tahun 2004, Indonesia masih menghadapi 
berbagai kejadian bencana yang kerap terjadi beberapa tahun 
terakhir ini, seperti gempa bumi tsunami, banjir dan longsor, angin 
puting beliung, ancaman letusan gunung api, dan kebakaran hutan. 

 
Kejadian–kejadian tersebut memberi peringatan bagi segenap   
lapisan  masyarakat   termasuk  warga Kota Medan untuk selalu 
waspada dan  mempersiapkan langkah  strategis yang diperlukan 
dalam penangan bencana. Hal ini perlu dipersiapkan karena pada 
umumnya wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana 
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yang dilalui oleh jalur patahan lempeng dunia dan juga jalur gunung 
berapi (ring of fire). Selain itu, isu perubahan iklim dunia 
mengakibatkan berkembangnya pandemi di berbagai wilayah, yang 
menunjukkan bahwa beragamnya bencana alam yang berdampak 
pada bencana kemanusiaan sangat membutuhkan penanganan 
secara khusus. Berdasarkan hasil mitigasi bencana alam,ada               
4 (empat) jenis kemungkinan bencana yang akan terjadi di Kota 
Medan yang dapat diurutkan berdasarkan prioritas, yaitu : 

a. Banjir  
Kota Medan dilewati oleh 2 buah sungai besar yaitu Sungai 
Babura dan Sungai Deli yang keduanya bermuara di Selat 
Malaka. Beberapa anak sungai juga terdapat di Kota Medan 
antara lain Sungai Babura, Sungai Denai, dan Sungai Belawan. 
Oleh karena itu, Kota Medan mempunyai potensi  bencana 
banjir, baik berupa banjir makro maupun banjir mikro/ genangan. 
Banjir makro terjadi akibat meluapnya kedua sungai besar 
tersebut apabila curah hujan tinggi. Daerah yang terkena banjir 
makro ini pada umumnya adalah daerah dataran rendah di hilir 
sungai. Namun, dari pengalaman kejadian banjir pada tahun 
2001, Bandara Polonia yang terletak di sekitar pertengahan 
Sungai Deli dan Sungai Babura juga mengalami genangan air 
sampai lebih dari 10 cm sehingga mengganggu jadwal 
penerbangan masuk dan keluar bandara tersebut. Banjir tersebut 
pada umumnya disebabkan selain karena curah hujan                 
25 tahunan yang tinggi, juga karena kapasitas sungai yang tidak 
memadai, serta adanya pengaruh pasang-surut air laut di            
Selat Malaka. 
 
Sementara itu, banjir mikro terjadi hampir merata di semua 
tempat di Kota Medan. Di daerah hulu sungai, yang termasuk 
daerah tinggi di Kota Medan seperti Kecamatan Medan Kota, 
Medan Selayang, dan Medan Baru tak luput dari genangan ini. 
Daerah rawan genangan terbanyak terdapat di daerah tengah 
Kota Medan. Daerah tersebut antara lain Kecamatan Medan 
Selatan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Perjuangan, dan 
Medan Timur. Di daerah hilir Kota Medan beberapa kecamatan 
seperti Kecamatan Medan Deli dan Medan Belawan merupakan 
daerah yang seringkali terkena bencana banjir atau genangan. 

b. Rawan Gelombang Pasang  
 
Pusat Kota Medan tidak  terletak di tepi pantai, namun sedikit 
lebih masuk ke daratan sekitar lebih kurang 20 km. Kota yang 
terletak di tepi pantai adalah Belawan. Sehingga, boleh 
dikatakan bahwa Kota Medan tidak terkena sapuan langsung 
apabila di daerah Selat Malaka terjadi gelombang pasang. 
Namun demikian, karena topografi Kota Medan relatif datar, 
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dengan ketinggian daerah bervariasi mulai 3 meter sampai          
35 meter di atas permukaan air pasang tertinggi, maka ada 
kemungkinan gelombang pasang akan mempengaruhi Kota 
Medan melalui sungai besar yang bermuara di Selat Malaka. 
Bencana yang mungkin timbul berupa banjir akibat curah hujan 
tinggi disertai naiknya muka air sungai pada saat terjadi 
gelombang pasang karena air sungai tidak bisa mengalir dengan 
bebas ke laut. 
 
Daerah yang merupakan rawan bencana gelombang pasang 
adalah kawasan Perkotaan Belawan. Daerah ini terletak pada 
daerah pantai yang datar dengan ketinggian daratan dari muka 
laut rata-rata antara 1 meter sampai dengan 5 meter. 
Perkampungan nelayan menghadap langsung ke Selat Malaka 
sehingga apabila terjadi gelombang pasang pada Selat Malaka, 
maka perkampungan ini akan terkena dampaknya 

c. Tsunami  
Wilayah Kota Medan berdasarkan letak secara geografis, sisi 
Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Dengan 
terjadinya tsunami di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam pada 
Tahun 2004 dan Pulau Nias pada Tahun 2005 berdampak 
terhadap pantai timur Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi 
dampak tersebut maka kawasan yang berbatasan dengan Selat 
Malaka di Kecamatan Medan Belawan ditetapkan sebagai 
kawasan rawan tsunami. 

d. Gempa Bumi  
Wilayah Kota Medan ditinjau dari kondisi geologinya  tidak 
terdapat sumber maupun jalur atau zona utama gempa, dimana 
sumber-sumber gempa terjadi di luar kota Medan.  Namun 
demikian bila terjadi gempa bumi yang bersumber dari luar 
wilayah Medan, goncangannya dapat dirasakan.  Dalam kurun 
waktu 30 tahun atau dari tahun 1979 - 2008, BMG Wilayah 
Medan mencatat adanya 34 kejadian gempa yang 
goncangannya dapat dirasakan di Kota Medan.  Keseluruhan 
kejadian gempa tersebut, sumbernya atau pusat gempanya dari 
luar wilayah Medan dan tergolong gempabumi dangkal (kedalam 
< 50 km).     
 
Intensitas kejadian gempa yang goncangannya dirasakan di Kota 
Medan mengalami peningkatan (mencapai 26 kali) setelah terjadi 
gempa besar di Aceh maupun di Nias.  Begitu juga dengan 
kekuatan gempanya yang rata-rata berkisar 6 SR (sebelumnya 
rata-rata 5 SR).  Hal ini umum terjadi sebagai bagian cara bumi 
mencari keseimbangan setelah kejadian goncangan besar, 
dimana akan diikuti pelepasan-pelepasan energi dalam skala 
atau kekuatan yang lebih kecil. 
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Melihat tingkat goncangan gempa yang secara umum tergolong 
rendah, maka daerah-daerah di Kota Medan dapat digolongkan 
daerah yang tidak rawan terhadap bencana gempa bumi. 
Meskipun demikian  tetap perlu diwaspadai akan potensi 
bencana akibat goncangan gempanya, terutama  di  daerah atau 
lokasi yang memiliki tingkat kerapatan bangunan yang tinggi, 
terutama  pada bangunan yang berkualitas rendah atau dengan 
jenis bangunan yang bertingkat.  Begitu juga dengan pemukiman 
yang ada disekitar atau di sepanjang endapan sungai.             
Hal tersebut dikarenakan sifat batuan yang ada disekitar sungai 
(batuan hasil endapan sungai) bersifat lepas dan akan 
memberikan goncangan yang lebih tinggi bila terjadi gempabumi. 
 
Sesuai amanat Undang Undang No. 24 Tahun 2007, Pemerintah 
berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan 
penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Pelaksanaan 
penanganan bencana utamanya dimaksudkan untuk mengurangi 
resiko bencana yang ada. Pengurangan risiko bencana 
diarahkan pada pengurangan ancaman bahaya (hazard), 
pengurangan kerentanan (vulnerability) masyarakat dan 
peningkatan kapasitas (capacity) pemerintah dan masyarakat di 
daerah rawan bencana untuk melindungi jiwa dan harta benda 
masyarakat serta menjamin tata kehidupan yang berkelanjutan.  
 
Untuk itu, tidak hanya aparatur Pemerintah Kota Medan saja 
yang perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan 
bencana, namun juga dituntut peningkatan kapasitas 
masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk 
mengembangkan suatu “kultur keselamatan” yang menunjukkan  
seluruh anggota masyarakat sadar akan bahaya-bahaya yang 
mereka hadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri mereka, 
dan akan mendukung upaya-upaya perlindungan terhadap orang 
lain dan masyarakat secara keseluruhan. Hal terpenting dalam 
rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang 
masyarakat sebagai subyek dan bukan sebagai obyek 
penanganan bencana. 
 
Adapun ruang lingkup dalam peningkatan kapasitas ini berada 
pada tingkat individu, tingkat kelembagaan, dan tingkat sistem. 
Tingkat individu berarti kualifikasi dan kemampuan dalam 
mengembangkan pengelolaan bencana dalam setiap tupoksi 
baik yang sifatnya individu maupun sebagai individu dalam 
lembaga. Untuk tingkat kelembagaan, terkait dengan struktur 
organisasi, pengambilan keputusan, tata kerja dan hubungannya 
dengan jaringan (koordinasi antar elemen) dalam melaksanakan 
pengelolaan bencana sesuai dengan tupoksi lembaga yang 
bersangkutan. Sedangkan pada tingkat sistem dan kebijakan, 
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kerangka kebijakan penanggulangan bencana di daerah sesuai 
dengan kondisi dan situasi lokal daerah, serta bagaimana 
lingkungan yang ada mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh 
sebuah sistem atau kebijakan yang terakomodasi dalam 
peraturan perundangan daerah 

 
3. Kesadaran hukum masyarakat 

 
Upaya peningkatan sadar hukum bagi masyarakat perlu 
dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya hukum 
itu dibuat demi melindungi kepentingan manusia.                
Dengan beragamnya kepentingan manusia yang ada, maka 
sudah pasti akan ada pertentangan kepentingan manusia yang 
bisa menyebabkan konflik. Diharapkan dengan adanya aturan 
hukum, maka ada kaidah – kaidah yang harus diikuti oleh 
segenap pihak demi menjamin tidak ada pihak yang dirugikan. 
Upaya sadar hukum sebetulnya berangkat dari prinsip toleransi 
yang mengharuskan  seseorang  mengingat, memperhatikan, 
memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain dan 
terutama tidak merugikan orang lain. Permasalahan yang terjadi 
dalam peningkatan sadar hukum masyarakat adalah tidak 
adanya kekonsistenan dalam penegakkan hukum. Apabila suatu 
aturan hukum itu dilanggar berulang kali terjadi tanpa ada 
tindakan yang tegas oleh pihak terkait, maka akan menimbulkan 
persepsi masyarakat bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan 
sehingga terjadi penurunan sadar hukum. Sebagai contoh, 
pelanggaran lampu lalu lintas yang terus berulang terjadi oleh 
beberapa orang, akan memicu orang lain untuk melakukan hal 
yang sama, bahkan menjadi suatu keanehan bila ada orang 
yang taat dengan aturan lalu lintas. 

Di Kota Medan, indikasi kesadaran hukum masyarakat dapat 
terlihat dari berbagai tindakan kriminal yang terjadi. Berdasarkan 
data Polresta Medan bahwa secara umum kecendrungan yang 
ada menunjukkan penurunan tingkat kriminalitas selama lima 
tahun terakhir ini. Dibandingkan tahun 2006, tingkat kriminalitas 
jauh menurun pada tahun 2009, dimana pada tahun 2006 terjadi 
11.404 kasus, dan pada tahun 2009 terjadi 8.385 kasus. Tingkat 
pencurian motor dan pencurian dengan pemberatan masih 
mendominasi jumlah tindakan kriminal di Kota Medan selama          
2 (dua) tahun terakhir ini. Terhitung 1.464 kali terjadi pencurian 
motor, dan 1.506 kali terjadi pencurian dengan pemberatan pada 
tahun 2009. Selain itu penganiayaan berat juga masih tergolong 
tinggi dengan angka kejadian 1.275 pada tahun 2009 menurun 
jika dibandingkan pada tahun 2009 dengan angka kejadian 
sejumlah 1.655. 
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4. Kerukunan sosial 
 

Kondisi kehidupan keagamaan dalam masyarakat, selama 
periode 2005-2009 dapat dikatakan cukup kondusif dan baik, 
dengan tingkat toleransi, kehidupan keberagaman dan saling 
menghormati yang relative cukup baik. Secara umum dapat 
dikatakan selama   tahun 2005-2009, kualitas pelayanan dan 
pemahaman agama serta kehidupan beragama, termasuk 
kerukunan intern dan antar umat beragama dapat terpelihara 
dan berjalan dengan baik. 

Selama periode 2005-2009, Pemerintah Kota Medan secara 
terkoordinasi terus berupaya memberikan pelayanan dan 
fasilitasi peningkatan pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan ajaran agama bagi setiap pemeluknya. Upaya-
upaya yang dilakukan antara lain, dengan pembangunan, 
pemeliharaan dan rehabilitasi tempat-tempat ibadah, terutama 
dalam bentuk bantuan sosial keagamaan yang disalurkan.           
Pada saat ini, terdapat sebanyak 2.255 tempat ibadah terdiri dari 
1.501 sarana ibadah umat muslim, 525 Kristen/ Protestan/ 
Katolik, 140 Budha, 39 Hindu dan lain sebagainya. 

Fasilitas dan pelayanan kehidupan beragama juga dilakukan 
dengan pemberian bantuan untuk pengurus sarana ibadah, juga 
menyelenggarakan peringatan/ perayaan hari-hari besar 
keagamaan. Seiring dengan keberhasilan tersebut, maka selama 
periode 2005-2009 tidak pernah terjadi konflik yang bernuansa 
agama. Sebagai cerminan kemajemukan dalam masyarakat 
maka selama  tahun 2005-2009 juga sangat dirasakan 
peningkatan kualitas kerukunan umat beragama yang tergambar 
dari sikap dan perilaku saling menghormati, toleransi bahkan ikut 
berpartisipasi dalam perayaan hari-hari besar keagamaan secara 
sosial antar umat beragama. 

Harmonisasi kehidupan antar umat beragama didukung oleh 
terjalinnya hubungan sosial antar umat beragama melalui Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hubungan yang semakin 
harmonis juga terlihat antara umat beragama, majelis agama  
dengan pemerintah melalui forum-forum dialog dan ilmiah. Tidak 
kalah pentingnya lembaga-lembaga keagamaan pada dasarnya 
sangat berperan dalam keseluruhan proses pembangunan kota, 
khususnya dalam pembinaan mental dan spiritual pemeluk 
agama masing-masing, serta sikap-sikap membangun yang 
diperlukan dalam proses pembangunan kota. Oleh karena itu, 
Kota Medan perlu terus mendorong dinamika pembangunan 
dengan sifat-sifat religiusitas kota. 
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5. Tingkat penggunaan obat-obat terlarang 
 

Kasus tindak pidana narkoba di Kota Medan mengalami 
penurunan jumlah kasus dimana pada tahun 2009 tercatat ada 
846 kasus turun sekitar 335 kasus dari 1.181 kasus pada tahun 
2008. Besar dan luasnya dampak penyalahgunaan narkoba ini 
terhadap kualitas sumberdaya manusia daerah pada masa yang 
akan datang tentunya menuntut upaya upaya yang lebih 
sistematis dan terpadu baik dalam upaya pencegahan maupun 
penanggulangannya. 

6. Koordinasi peningkatan keamanan dan ketentraman 
masyarakat 

Pembangunan bidang kemanan dan ketenteraman masyarakat 
pada umumnya berjalan dengan baik, sehingga kehidupan politik 
masyarakat Medan sudah semakin demokratis dan kondusif. Hal 
ini dicapai karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 
akan wawasan kebangsaan, hak dan kewajiban serta semakin 
tingginya kepercayaan terhadap keberadaan infra dan 
suprastruktur politik yang semakin kondusif di Kota Medan. 
Ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin kondusif 
selama 5 (lima) tahun terakhir juga ditunjukkan oleh adanya 
kecenderungan penurunan angka kriminalitas. Hal ini dapat 
diwujudkan dengan langkah-langkah taktis yang diambil jajaran 
POLRESTA Medan dengan dukungan masyarakat luas, seperti 
peningkatan patroli di jajaran wilayah hukum POLRESTA Medan 
dan pembentukan serta pengefektifan Tim Pemburu Preman 
(TPP) dengan hotline 0813 76670983. 

Dengan meningkatnya kehidupan politik masyarakat maka tidak 
mengherankan semakin maraknya terjadi demo. Disatu sisi 
demonstrasi itu sendiri sebetulnya perwujudan dari peningkatan 
demokrasi dan semakin sadarnya hak politik warga masyarakat. 
Namun di lain pihak pada pelaksanaannya seringkali terjadi 
tindakan anarki yang dapat merusak kepentingan publik atau 
harta benda orang lain. Di Kota Medan sendiri pada tahun 2010 
telah terjadi 189 kali masyarakat melakukan demo.   

Peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat tidak 
hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, namun 
merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pihak. 
Dengan semakin efektifnya koordinasi diantara masyarakat dan 
pihak terkait, maka Kota Medan yang aman dan tentram akan 
semakin mudah untuk diciptakan. 
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b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum di atas, maka permasalahan yang 
dihadapi dalam peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling 
menghormati, aman dan damai di Kota Medan adalah sebagai berikut : 

(1) Kapasitas kelembagaan pengendalian masalah sosial 

a. Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak pada 
bertambahnya angka pengangguran, sebahagian masyarakat 
menggantungkan hidup dengan melakukan kegiatan – kegiatan 
usaha ekonomi secara illegal pda tempat terlarang seperti 
membuka warung-warung yang berada di atas badan jalan, berm, 
trotoar. Hal ini ini menyebabkan kesemrawutan kota dan 
menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat. Kegiatan ini 
menjadi mata pencaharian sekelompok masyarakat yang bila 
diadakan tindakan represif/penataan, cenderung mendapat  
perlawanan/penghalang di lapangan, sehingga program dan 
pelaksanaan penataan PK5 di beberapa lokasi tetap menjadi 
permasalahan yang belum selesai.  

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang 
Tempat Berjualan, pada prinsipnya hanya mengatur tempat dan 
larangan berjualan di wilayah khusus pasar-pasar dengan radius 
terbatas di sekitarnya, sehingga Perda tersebut efektif dijadikan 
dasar operasional penertiban PK5 di seputar pasar-pasar. Namun 
saat ini PK5 berkembang/tumbuh di luar jauh dari radius pasar-
pasar bahkan sampai ke tepi jalan umum/jalan alternatif di 
pinggiran kota, di samping PK5 yang muncul di depan 
gedung/kantor pemerintah, swasta, rumah ibadah, di depan ruko 
penduduk, di tempat-tempat penduduk, di tempat-tempat umum, di 
depan sekolah/kampus perguruan tinggi dan sebagainya, sehingga 
cenderung menimbulkan permasalahan sosial yang semakin 
kompleks.  

b. Praktik prostitusi telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan 
hidup masyarakat kota Medan dengan adanya kenaikan penyakit 
kelamin (Syphillis dan Gonorhoe), Jumlah penderita HIV/AIDS Kota 
Medan sampai dengan Juli 2009 sebanyak 1187 orang, masing-
masing sebanyak 601 orang dan 586 orang. Penderita HIV/AIDS 
Kota Medan 91 % adalah generasi muda. Dampak dari masalah 
praktik prostitusi mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan 
mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, 
dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma 
masyarakat secara keseluruhan. Peredaran Pekerja Sex Komersial 
(PSK) dari atau ke kota Medan masih terus berlangsung, bahkan  
berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jalur peredaran PSK 
internasional dari kunjungan wisata melalui Bandar Udara Polonia 
dan Pelabuhan Belawan. 
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c. Belum tersedianya sarana/prasarana di bawah pengelolaan 
langsung Pemerintah Kota Medan sebagai tempat penampungan 
pembinaan anak jalanan (gelandangan pengemis), PSK dan Waria 

 

(2) Kapasitas kelembagaan penanganan, dan pemulihan bencana  

a. Kurangnya informasi tentang bencana alam dan tanggap dini yang 
terjadi di masyarakat dapat menimbulkan kepanikan yang dapat 
memicu kepanikan sehingga mengganggu stabilitas dan 
keseimbangan. 

b. Belum tertanganinya pencegahan dini dan penanggulangan korban 
bencana alam. 

 

(3) Kesadaran hukum masyarakat  

a. Masalah lalu lintas selalu menjadi persoalan yang pelik bagi Kota 
Medan, terutama kesemrawutan angkot “sudako” yang pelayanan 
dan budaya disiplinnya rendah.  

b. Euforia reformasi sampai saat ini masih berpengaruh pada perilaku 
sekelompok masyarakat yang cenderung tidak mentaati Perda dan 
ketentuan yang berlaku. 

c. Meningkatnya peredaran uang palsu. Seiring dengan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi, dan juga sebagai daerah transit dan tujuan 
perdagangan antar kota, antar provinsi, interinsuler dan 
internasional, maka peredaran uang di kota Medan meningkat dari 
tahun ke tahun. Konsekuensinya peredaran uang palsu meningkat 
telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup 
masyarakat kota Medan. Dampak dari masalah peredaran uang 
palsu dari dimensi ekonomi akan meningkatkan angka inflasi, dan 
merugikan masyarakat secara keseluruhan. Peredaran uang palsu 
dari atau ke kota Medan masih terus berlangsung, bahkan 
berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai jalur peredaran uang palsu 
mata uang internasional melalui Bandar Udara Polonia dan 
Pelabuhan Belawan 

d. Masih sering terjadinya tindak kriminal 
Pertumbuhan tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat 
meningkat cenderung meningkat.Hal ini terjadi di karenakan 
kurangnya pengawasan dan pencegahan sehingga menimbulkan 
kesempatan didalam melakukan tindak kriminal. 
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(4) Kerukunan sosial  

a. Menurunnya wawasan kebangsaan 
Tujuan pembangunan termasuk mengubah struktur ekonomi dari 
hanya pertanian saja ke tahap industri, tahap jasa, tahap 
telekomunikasi, tahap kreativitas. Perubahan struktur ekonomi 
mengubah nilai-nilai budaya yang semakin individualistis. Semakin 
mudahnya akses informasi, mudahnya mendapat hiburan setiap 
hari mengakibatkan interaksi masyarakat semakin rendah yang 
menurunkan nilai-nilai hubungan (silaturrahim). Hal tersebut di atas 
mempengaruhi ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan 
kesadaran akan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan 
penghargaan kebangsaan yang semakin menurun. 

Dalam konteks praksis, bentuk nasionalisme yang masih terawat 
dengan baik tinggal artefaknya saja. Bendera, KTP, dan paspor 
sebagai identitas kewarganegaraan. Nama pahlawan di buku 
sejarah dan di jalan-jalan protokol. Akan tetapi, nasionalisme 
sebagai kesadaran, sebagai solidaritas kebangsaan, dan sebagai 
kebanggaan terhadap bangsa semakin menurun. 

Sudah mulai berkurangnya rasa kebangsaan dapat dilihat dari 
berkurangnya ikatan sosial yang terjadi di dalam masyarakat di 
Kota Medan baik dalam hal toleransi umat beragama, antar 
kelompok masyarakat dan adanya usaha untuk mengutamakan 
kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan dari pada 
kepentingan masyarakat secara umum. 

b. Lemahnya kemitraan wawasan kebangsaan 

c. Semakin berkembangnya penyakit masyarakat 
Pertumbuhan penduduk semakin pesat yang tidak sebanding 
dengan pertumbuhan Kota dapat memunculkan kesempatan yang 
di lakukan oleh pihak- pihak tertentu di dalam mencari keuntungan 
dengan melakukan kegiatan yang bersifat negatif dan berpeluang 
meningkatkan pertumbuhan penyakit masyarakat. Hal ini dapat 
mempengaruhi mentalitas masyarakat di dalam bernegara dan 
bermasyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidaktentraman 
masyarakat dan seringkali mengganggu ketertiban umum. 
 

d. Masih adanya rasa tidak aman dan tidak nyaman di dalam 
lingkungan. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya gangguan - gangguan yang 
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang menimbulkan rasa tidak 
aman dan tidak nyaman bagi masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Bahkan sampai ada yang melakukan 
pengrusakan terhadap fasilitas umum sehingga merugikan 
kepentingan umum. 
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e. Semakin banyaknya Parpol,Ormas dan LSM. 
Semakin bertumbuhnya Parpol dan LSM serta organisasi 
kepemudaan pada saat ini yang tidak diimbangi dengan pendidikan 
berpolitik yang sesuai dapat menimbulkan anarkisme dan salah 
arah didalam hal visi dan misi yang dilakukan oleh  Parpol, LSM 
dan Ormas tersebut. 
 

f. Kerawanan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada/Pemilu 
Penyelenggaraan Pemilukada/Pemilu di Kota Medan yang selalu 
berpotensi kerawanan yang mengikabatkan konflik horizontal dan 
vertikal. 
 

g. Rendahnya peran serta masyarakat dalam PEMILU 
 
 

(5) Tingkat penggunaan obat-obat terlarang  
Peredaran, penggunaan, penyalahgunaan minuman keras dan 
narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup 
masyarakat kota Medan  terutama generasi mudanya. Dampak dari 
masalah peredaran, penggunaan, penyalahgunaan minuman keras 
dan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, 
dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi 
kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat 
secara keseluruhan. Peredaran narkoba dari atau ke kota Medan 
masih terus berlangsung, bahkan berpotensi untuk dimanfaatkan 
sebagai jalur peredaran narkoba internasional dari kegiatan 
perdagangan luar negeri melalui Bandar Udara Polonia dan 
Pelabuhan Belawan. 

(6) Koordinasi peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat 
a. Kurangnya perangkat hukum guna mendukung pelaksanakan tugas  

di lapangan seperti Perda tentang Pengaturan Pedagang Kaki 
Lima, Perda Trantib dan Prosedur Tetap (Protap) Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Medan, sehingga aparat adakalanya kurang 
maksimal dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 
Trantibum dan Penegakan Perda. 

b. Kriminalitas belum tertangani secara optimal. Masyarakat belum 
semuanya mendapat akses atas hasil pembangunan kota Medan, 
sehingga angka pengangguran yang relatif tinggi dapat 
mengakibatkan frustrasi, bahkan akibat lebih jauh memicu 
kriminalitas. Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi 
pengkondisian  masyarakat yang aman dan tenteram. Makin 
maraknya penyelundupan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, 
penggelapan, perjudian, eksploitasi anak bawah umur serta 
penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak adalah indikasi 
belum tertanganinya secara serius masalah kriminalitas. 
Meningkatnya kembali indeks kriminalitas harus diwaspadai oleh 
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Pemerintah Kota Medan dengan persiapan dan kesiapan secara 
dini mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai kejahatan 
yang dapat menguisik  keamanan  masyarakat. Globalisasi dan 
diberlakukan pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk 
baik inter maupun antar negara. Sementara ini perkembangan 
organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan 
teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, 
menyebabkan kejahatan transnasional menjadi sulit tertangani. 

c. Belum optimalnya koordinasi teknis sehingga bidang penuntutan 
Peradilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dapat lebih 
berperan dalam penegakan kepastian hukum terutama dalam hal 
pelaksanaan peradlian singkat/tipiring 

d. Kurangnya  personil  dalam rangka pelaksanaan ketentraman dan 
ketertiban umum serta   perlindungan   masyarakat, mengingat  
jumlah  penduduk  kota  medan yang begitu   besar   dan   cakupan   
wilayah   yang   sangat  luas   dan   tidak   seimbang dengan 
personil yang ada. 

 

c. Sasaran 

Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan di atas, maka  
sasaran dalam peningkatan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum 
di Kota Medan adalah sebagai berikut : 

1. Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan PKL 
2. Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk pada tahun 

2015 sebanyak 180 Linmas. 
3. Menurunnya tingkat kriminalitas  
4. Menurunnya jumlah demo yang mengganggu ketertiban umum 
5. Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah 

tentang IMB 
6. Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. 
7. Meningkatnya pembinaan politik daerah 
8. Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang aktifitas 

perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha 
9. Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani  
10. Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk 

pada tahun 2015 sebanyak 450 satpol. 
11. Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan pada tahun 

2015 sebanyak 40 pos 
12. Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara  
13. Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi 
14. Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah 

tentang retribusi pelayanan kebersihan 
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15. Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan tentang hewan berkaki empat 
 
 

d. Arah Kebijakan 
 

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan maka kebijakan 
penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum 
diarahkan kepada: 
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengendalian masalah sosial 
2. Meningkatkan  kapasitas kelembagaan penanganan, dan pemulihan 

bencana 
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
4. Meningkatkan kerukunan sosial 
5. Menurunkan tingkat penggunaan obat-obat terlarang 
6. Meningkatkan koordinasi peningkatan keamanan dan ketentraman 

masyarakat 
 

e. Program 

Langkah-langkah operasional dari arah kebijakan 
penyelenggaraan Peningkatan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban 
Umum di Kota Medan melalui program sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan, Penertiban dan Pengawasan Perda 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penertiban dan 
pengawasan Perda Kota Medan untuk menjamin ketertiban umum. 

 
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan     Lingkungan 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan. 
 

3. Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban bencana 
alam 
Program ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko bencana alam 
dengan melakukan tindakan pencegahan dini dan penaggulangan 
korban bencana alam secara cepat, tepat dan responsif. 

 
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal 
 Program ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat serta untuk mencegah terjadinya tindak 
kriminal. 

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat 
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan 
pembekalan kepada masyarakat tentang hak – hak politik masyarakat. 
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6. Program Peningkatan Penyelenggaraan PEMILU 
Program ini dimaksudkan untuk membantu terselenggaranya PEMILU 
dengan baik. 

 
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Program ini dimaksudkan untuk  meningkatkan wawasan kebangsaan 
di masyarakat terutama bagi anggota STM dan lembaga adat di Kota 
Medan. 

 
8. Program Kemitraaan pengembangan wawasan kebangsaan 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan 
pengembangan wawasan kebangsaan. 

 
9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 

Program ini dimaksudkan untuk memberantas penyakit masyarakat 
supaya tidak menimbulkan keresahan warga. 
 

10. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan 
Psikotropika 
Program ini memberikan kontribusi bagi penurunan jumlah pengguna 
narkoba terutama di kalangan generasi muda. 

 
11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Program ini dimaksudkan untuk menindak lanjuti dan menyelesaikan 
pengaduan masyarakat. 

 
12. Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standard/Ideal 

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi hubungan industrial antar 
pihak terkait. 

 
13. Program Fasilitasi Penunjang Kinerja Satpol PP 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam 
menegakkan peraturan daerah Kota Medan. 

 
f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 

Untuk mencapai  prioritas peningkatan ketenteraman masyarakat dan 
ketertiban umum, dapat dicapai dengan dukungan beberapa SKPD, yaitu : 
1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan 
2) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan 
3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Medan 
4) Bagian Administrasi Kemasyarakatan Kota Medan 
5) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Medan 
6) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 
7) Kecamatan se-Kota Medan 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-221 

 

Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 14   Tenaga Kerja                                 

1 14 01 Program Pembinaan 
Hubungan Industrial 
yang Standard/Ideal 

Terbinanya hubungan 
industrial antara 
pengusaha, buruh dan 
pemerintah 

% 65 70 350 75 385 80 423,5 85 465,9 90 512,4 90 2.136,8 Disosnaker 

1 18   Pemuda dan 
Olahraga 

                                

1 18 01 Program Upaya 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba dan 
Psikotropika 

Terlaksanaya Upaya 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba dan 
Psikotropika 

kegiatan 2 0 120 2 132 2 145,2 2 159,7 2 175,7 8 732,6 Dispora 

1 19   Kesatuan Bangsa 
dan Politik Dalam 
Negeri 

                                

1 19 01 Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Meningkatnya 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

orang 21.456 3.069 1.300 3.082 4.221,6 2.982 4.186,6 2.882 4.166,6 2.782 4.156,6 2.782 17.731,4 Kesbangpol 
Linmas 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 19 02 Program 
Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak 
Kriminal 

Meningkatnya 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

paket 1 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2.400 Kesbangpol 
Linmas 

1 19 03 Program 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Meningkatnya 
Wawasan Kebangsaan 

orang 13.050 1.800 300 1.800 350 1.800 350 1.800 350 1.800 350 9.000 1.700 Kesbangpol 
Linmas 

1 19 04 Program Kemitraaan 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Meningkatnya 
Kemitraaan 
Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

orang 21.750 24.950 250 28.150 350 31.350 350 34.550 350 37.750 350 37.750 1.650 Kesbangpol 
Linmas 

1 19 05 Program Peningkatan 
Pemberantasan 
Penyakit Masyarakat 

Meningkatnya 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

orang 8.410 9.610 270 10.810 650 12.010 650 13.210 650 14.410 650 14.410 2.870 Kesbangpol 
Linmas 

1 19 06 Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

Meningkatnya 
Pendidikan Politik 
Masyarakat 

orang 8.671 9.561 150 10.241 185 10.941 185 11.661 185 14.651 185 14.651 890 Kesbangpol 
Linmas 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 19 07 Program Pencegahan 
dini dan 
Penaggulangan 
Korban Bencana Alam 

Meningkatnya 
antisipasi masyarakat 
dalam bahaya bencana 
alam dan 
tertanggulanginya 
korban bencana alam 

orang 11.181 13.932 1.000 15.172 450 16.412 450 17.652 450 18.892 450 18.892 2.800 Kesbangpol 
Linmas 

1 19 08 Program Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Pemilu 

 

 

Terselenggaranya 
Pemilu dengan aman 
dan lancar 

% 100 100 0 100 0 100 8.200 100 9.400 100 7.400 100 25.000 Kesbangpol 
Linmas 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Meningkatnya 
Keamanan Dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

% 100 100 1.050 100 1.050 100 1.050 100 1.050 100 1.050 100 5.550 Kecamatan 

1 20 02 Program Upaya 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba dan 
Psikotropika 

Menurunnya tingkat 
penyalahgunaan 
narkoba dan 
psikotropika 

% 100 100 150,0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 150,0 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target Rp (Juta) 

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

1 20 03 Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

Terselengganya 
pendidikan politik 
masyarakat 

% 100 100 70 100 0 100 0 100 0 100 0 100 70 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 

1 20 04 Program 
Pengembangan 
Wawasan 
Kebangsaan 

Meningkatnya 
wawasan kebangsaan 

% 100 100 480 100 0 100 0 100 0 100 0 100 480 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 

1 20 05 Program 
Mengintensifkan 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
Penanganan 
Pengaduan Masyarakat 

% 100 100 150 100 165 100 181,5 100 199,7 100 219,6 100 1.207,9 Bag. Adpemum 
Setda 

1 20 06 Program Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

Terselenggaranya 
Keamanan dan 
Kenyamanan 
Lingkungan 

% 100 100 2.935 100 3.228,5 100 3.551,4 100 3.906,5 100 4.297,1 100 23.634,2 Bag. Adpemum 
Setda 

1 20 07 Program Peningkatan, 
Penertiban dan 
Pengawasan Perda 

Menurunya jumlah 
kasus pelanggaran 
Perda 

% 100 100 4.321,9 100 4.555,9 100 5.048,7 100 5.350,8 100 5.477,8 100 24.755,2 Satpol PP  

1 20 08 Program Fasilitasi 
Penunjang Kinerja 
Satpol PP 

Meningkatnya Kinerja 
Satpol PP 

% 100 100 1.740 100 0 100 1.740 100 0 100 0 100 3.480 Satpol PP  
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8.4.3 Peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling 
menghormati, aman dan damai  
 

a. Kondisi Umum 
 

              Menciptakan suasana kehidupan kota yang harmonis, saling 
menghormati, aman dan damai merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang 
damai, adil, demokratis dan sejahtera. Perwujudan harmonisasi kehidupan 
adalah upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin 
oleh konstitusi. Pemerintah Kota Medan berkewajiban memberikan 
jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memperoleh 
kehidupan yang harmonis, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan 
pemenuhan hak dasar warga tersebut. Aspek perlindungan, pemajuan, 
penegakan dan pemenuhan hak beragama dan kehidupan budaya dan 
sosial merupakan bagian dari hak asasi warga kota yang menjadi 
landasan pokok dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, 
saling menghormati, aman dan damai.  

 
  Kehidupan kota yang harmonis, aman dan nyaman tercermin dari 

masyarakatnya yang tentram, tidak ada rasa takut dan khawatir serta tidak 
ada konflik, tidak ada kerusuhan, permusuhan, dan rukun dalam sistim 
pemerintahan kota yang baik. Kota dengan kehidupan yang harmonis 
harus terbebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan baik secara lahiriah 
dan batiniah. Kualitas kehidupan yang harmonis itu  diindikasikan oleh 
rasa aman, nyaman, tentram oleh seluruh lapisan masyarakat dan merasa 
dilindungi hak-hak warga negaranya, serta merasa memiliki suasana 
batiniah yang kuat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial 
ekonominya, termasuk melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan dan 
sosial budaya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hubungan 
sosial yang harmonis dan dinamis merupakan faktor yang penting untuk 
menciptakan rasa aman, nyaman   dan tentram. Oleh karena itu, agar 
tercipta rasa aman dan nyaman    serta suasana  religius secara 
berkelanjutan, maka rasa saling percaya dan menghormati   antara  
kelompok   masyarakat  harus terpelihara dan terbangun dengan baik.    
Sebagai salah  satu   agenda   pembangunan  kota   tahun 2011-2015, 
peningkatan   suasana  kehidupan   yang   harmonis, saling menghormati, 
aman dan damai harus  didukung  dan dipelihara  oleh seluruh 
masyarakat  secara baik. Isu SARA harus dieleminir agar tidak menjadi 
isu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota 
yang berlangsung. Kondisi yang harmonis dan tentram akan berdampak 
kepada semakin baiknya iklim sosial dan ekonomi di Kota Medan.  

Selama periode 2006-2009, harmonisasi kehidupan  di Kota Medan 
dapat dikatakan cukup kondusif, dengan tingkat toleransi, kehidupan 
keberagaman dan saling menghormati yang relatif cukup baik, termasuk 
kasus-kasus kriminalitas tidak sampai mempengaruhi harmonisasi 
kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan kehidupan 
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keagamaan dalam masyarakat. Selama periode 2006-2009 dapat 
dikatakan cukup kondusif dan baik, dengan tingkat toleransi, kehidupan 
keberagaman dan saling menghormati yang relatif cukup baik. Secara 
umum  selama   tahun 2006-2009, kualitas pelayanan dan pemahaman 
agama, serta kehidupan beragama, termasuk kerukunan intern dan antar 
umat beragama dapat terpelihara dan berjalan dengan baik.  

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri dengan berbagai alasan 
sosial ekonomi, harmonisasi kehidupanan masyarakat mendapat berbagai 
gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).            
Oleh karena itu, kunci pokok dalam meningkatkan rasa aman, nyaman 
dan tentram  adalah melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. 
Secara umum, ada 4 (empat) ruang lingkup pokok Penyelenggaraan 
Peningkatan Suasana Kehidupan yang Harmonis, Saling Menghormati,   
Aman   dan  Damai,  yaitu (1) Jati diri sebagai kota religius; (2) Kerukunan 
hidup   umat beragama; (3) Dialog   intern    dan antar  umat   beragama; 
serta (4) Internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi dan saling 
menghormati dalam kemajemukan. 

                

1. Jati diri sebagai kota religius 

Selama periode 2005-2009, Pemerintah Kota Medan secara 
terkoordinasi terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitasi 
peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran 
agama bagi setiap pemeluknya. Upaya-upaya yang dilakukan antara 
lain, dengan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi tempat-
tempat ibadah, terutama dalam bentuk bantuan sosial keagamaan 
yang disalurkan. Pada saat ini, terdapat sebanyak 2.255 tempat 
ibadah di Kota Medan yang terdiri dari 1.501 sarana ibadah umat 
muslim, 525 Kristen/ protestan/ khatolik, 140 budha, 39 hindu dan lain 
sebagainya. 

Fasilitasi dan pelayanan kehidupan beragama juga dilakukan dengan 
pemberian bantuan untuk pengurus sarana ibadah, juga 
menyelenggarakan peringatan/ perayaan hari-hari besar keagamaan. 
Sejalan dengan berbagai fasilitasi dan pelayanan tersebut, maka 
selama periode 2005-2009 tidak pernah terjadi konflik yang bernuansa 
SARA. 

2. Kerukunan hidup umat beragama 
Sebagai cerminan kemajemukan dalam masyarakat maka selama  
tahun 2006-2009 juga sangat dirasakan peningkatan kualitas 
kerukunan umat beragama yang tergambar dari sikap dan perilaku 
saling menghormati, toleransi dan partisipasi dalam perayaan hari-hari 
besar keagamaan secara sosial antar umat beragama. 
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Harmonisasi kehidupan antar umat beragama didukung oleh 
terjalinnya hubungan sosial antar umat beragama melalui Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hubungan yang semakin 
harmonis juga terlihat antara umat beragama, majelis agama  dengan 
pemerintah melalui forum-forum dialog dan ilmiah. Terlihat juga bahwa   
keberadaan lembaga-lembaga keagamaan  sangat berperan dalam 
keseluruhan proses pembangunan kota, khususnya dalam pembinaan 
mental dan spiritual pemeluk agama masing-masing, serta sikap-sikap 
membangun yang diperlukan dalam proses pembangunan kota.          
Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan perlu terus mendorong 
dinamika pembangunan kota melalui partisipasi dari lembaga-
lembaga agama yang ada. 

3. Dialog intern dan antar umat beragama 
Dalam rangka meningkatkan kerukunan intern dan antarumat 
beragama, selama ini telah dilaksanakan musyawarah dan dialog para 
pemuka dalam satu agama, musyawarah antara pemuka berbagai 
agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan 
pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antar agama.             
Dialog antarumat beragama penting dilakukan dalam masyarakat 
yang multicultural karena pada masyarakat multikultur heterogenitas 
tak bisa dihindari. Oleh karena itu melalui ajaran agama dan kearifan 
lokal diperlukan dialog antar ummat beragama untuk endorong 
terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. 

Dampak positif dialog antarumat beragama dalam masyarakat 
multikultur tampak pada semakin mantapnya kerukunan hidup 
beragama, meningkatnya kerja sama antarumat beragama, saling 
menerima dan saling menghargai antarumat beragama dan 
menyadari keberadaan dalam semangat multikultur. 

4. Internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi dan saling 
menghormati dalam kemajemukan 
Pada dasarnya, kebebasan dan pengakuan terhadap agama-agama 
bukan sekedar melahirkan sikap toleransi terhadap orang lain, lebih 
dari pada itu adalah suatu upaya rekonstruksi untuk saling memahami 
satu sama lain. Dengan semangat toleransi, diharapkan akan terjalin 
hubungan yang harmonis antar ummat beragama, sehingga tercipta 
sikap saling memahami dan menerima setiap perbedaan yang muncul 
dalam sendi-sendi kehidupan kita. Dapat dikatakan pula, bahwa 
perbedaan agama bukan merupakan penghalang bagi kita untuk  
berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, tetapi yang paling 
utama adalah semangat keberagamaan di tengah kemajemukan 
bangsa bisa tumbuh dengan seimbang dan berkesinambungan tanpa 
ada tindakan provokatif yang melahirkan sikap dendam dan antipati 
terhadap agama-agama lain. 
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b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum di atas, maka permasalahan yang 
dihadapi dalam peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling 
menghormati, aman dan damai di Kota Medan adalah sebagai berikut : 

 
(1) Jati diri sebagai kota religius 

Untuk menciptakan Kota Medan yang religius tidak hanya ditandai 
dengan semakin bertambahnya jumlah rumah ibadah, namun juga 
harus dibarengi dengan peningkatan kualitas keimanan pemeluk 
agama dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran 
agamanya masing – masing dengan tetap berpikiran terbuka terhadap 
perbedaan dengan agama lain. Kesemua agama yang ada 
mengajarkan tentang kebaikan, namun sepertinya nilai–nilai agama 
belum mampu sepenuhnya mencegah masyarakat melakukan 
pelanggaran terhadap hak–hak orang lain. 

 
(2) Kerukunan hidup umat beragama 

Dengan beragamnya latar belakang penduduk Kota Medan termasuk 
agama, maka diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain 
untuk mendukung terwujudnya kerukunan hidup masyarakat. 
Perbedaan yang ada sering dimanfaatkan oleh oknum–oknum tertentu 
yang untuk memprovokasi suatu kelompok atau golongan untuk 
merusak suasana kondusif yang telah tercipta. Kerukunan hidup 
beragama  diperlukan sebagai  modal sosial dalam mewujudakan 
kehidupan masyarakat yang harmonis, salaing menghormati, aman 
dan tentram. 

 
(3) Peningkatan dialog intern dan antar umat beragama 
 Kota Medan yang dihuni oleh berbagai agama dan keyakinan perlu 

dijaga keharmonisan kehidupan masyarakatnya melalui dialog intern 
dan antar umat beragama. Dialog agama perlu selalu dilakukan  untuk 
lebih meningkatkan pemahaman terhadap agama dan juga membuka, 
serta memperlancar komunikasi intern dan antar umat beragama 
khususnya para pemuka/ tokoh agama masing-masing. 

 
(4) Peningkatan internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi 

dan saling menghormati dalam kemajemukan 
Dalam kehidupan keagamaan, masih ditemukan sebagian kecil 
pemeluk agama di Kota Medan yang mengutamakan fanatisme 
agama yang berlebihan dibandingkan mengedepankan nilai–nilai 
universal agama. Paham seperti ini bisa memunculkan pemahaman 
agama yang sempit dan bisa menyebabkan singgungan–singgungan 
antar pemeluk agama yang berbeda. Untuk 5 (lima) tahun ke depan, 
permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan yang harus 
dibenahi oleh pemerintah kota agar kehidupan masyarakat yang 
harmonis dapat diwujudkan. 
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c. Sasaran 

Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan di atas, maka 
sasaran dalam peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling 
menghormati, aman dan damai di Kota Medan adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk  
2. Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang harmonis dan 

saling menghormati baik intern maupun antar umat beragama 
3. Tersedianya pusat pembinaan sosial keagamaan 
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan keagamaan 

 
d. Arah Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan peningkatan 
suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, aman dan 
damai, maka kebijakan yang diambil diarahkan untuk : 

  
1) Meningkatkan jati diri sebagai kota religius  
2) Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama 
3) Meningkatkan dialog intern dan antar umat beragama 
4) Meningkatkan internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi dan 

saling menghormati dalam kemajemukan 
 

e. Program 

           Langkah-langkah operasioanal dari arah kebijakan 
penyelenggaraan peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling 
menghormati, aman dan damai  akan dilaksanakan melalui program 
sebagai berikut: 
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender  

dan Anak 
 Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelembagaan 

pengarusutamaan gender dan anak. 

2. Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan 
 Program ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan gerakan 

pengragaman pangan. 

3. Program Keluarga Berencana 
 Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan program Keluarga 

Berencana. 
 
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun 

Desa 
 Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. 

5. Program Pengembangan wawasan kebangsaan 
 Program ini dimaksudkan untuk  meningkatkan wawasan kebangsaan 

di masyarakat. 
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6. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat 
 Program ini dimaksudkan untuk mengurangi penyakit masyarakat. 

7. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 
 Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan peran pemuda 

dalam pembangunan. 

8. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan 
Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial 

 Program ini dimaksudkan untuk mempererat kepedulian dan 
kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat. 

9. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar 
 Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran warga Kota 

Medan terhadap ajaran agama yang dianutnya serta mendekatkan 
hubungan emosional antara Pemerintah Kota Medan dengan 
warganya. 

 
 

f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 
Untuk mencapai  prioritas suasana kehidupan yang harmonis, saling 

menghormati, aman dan damai, dapat dicapai dengan dukungan 
beberapa SKPD, yaitu  : 
1) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan 
2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan 
3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan 
4) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan 
5) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Medan 
6) Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan 
7) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kota Medan 
8) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan 
9) Kecamatan se-Kota Medan 

 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut:
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Kode 
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 
Prioritas Pembangunan 

Indikator Kinerja Program Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 4   Perumahan Rakyat                                 

1 4 01 Program Pelaksanaan 
Kegiatan Keagamaan dan 
Hari-Hari Besar 

Terlaksananya Kegiatan 
Keagamaan dan Hari-hari 
Besar 

% 100 100 300 100 330 100 363 100 399.300 100 439,2 100 1.831,5 D. Perkim 

1 11   Pemberdayaan Perempuan                                 

1 11 01 Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
dan Anak 

Terlaksananya Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
dan Anak 

kegiatan 100 200 100 800 110 950 181,5 1.050 266.200 1.300 366 1.300 1.023,7 Badan PP dan 
KB 

1 12   Keluarga Sejahtera                                 

1 12 01 Program Keluarga 
Berencana 

Jumlah peserta Program KB 
meningkat 

orang 1.500 150 150 400 220 500 302,5 600 399.300 600 439,2 2.250 1.361 Badan PP dan 
KB 

1 13   Sosial                                 

1 13 01 Program Pelestarian Nilai-
Nilai Kejuangan dan 
Kepedulian/Kesetiakawanan 
Sosial 

Peningkatan pelestarian 
nilai-nilai kejuangan dan 
kepedulian/kesetiakawanan 
sosial pada masa kini 

 

 

 

 

% 100 100 100 100 110 100 121 100 133.100 100 146,4 100 610,5 Disosnaker 
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Kode 
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 
Prioritas Pembangunan 

Indikator Kinerja Program Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 18   Pemuda dan Olahraga                                 

1 18 01 Program Pengembangan 
dan Keserasian Kebijakan 
Pemuda 

Tercapainya 
pengembangan dan 
keserasian Kebijakan 
Pemuda 

% 90 91 150 92 165 94 181,5 95 199,7 96 219,6 96 915,8 Dispora 

1 19   Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri 

                                

1 19 01 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Meningkatnya Wawasan 
Kebangsaan 

orang 13.050 1.800 150 1.800 175 1.800 175 1.800 175 1.800 175 9.000 850 Kesbangpol 
Linmas 

1 19 02 Program Peningkatan 
Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat 

Meningkatnya Keamanan 
dan Kenyamanan 
Lingkungan 

orang 8.410 9.610 90 10.810 90 12.010 90 13.210 90 14.410 90 14.410 450 Kesbangpol 
Linmas 

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Pelaksanaan 
Kegiatan Keagamaan dan 
Hari - Hari Besar 

Terselenggaranya Kegiatan 
Keagamaan Dan Hari - Hari 
Besar 

% 100 100 2.352 100 3.124,8 100 3.593,5 100 4.132,5 100 4.752,4 100 17.955,3 Kecamatan   

1 20 02 Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pelaksanaan KDH 

Terselenggaranya Sistem 
Pengawasan Internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

% 100 100 230 100 253 100 278 100 306,1 100 336,7 100 1.404,2 Bag. Adpemum 
Setda 
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8.5 INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 
UNTUK MEWUJUDKAN MISI KELIMA 

 
Dalam upaya mewudkan misi ke lima Meningkatkan Kualitas 

Masyarakat Kota, maka indikasi rencana program dan kebutuhan 
pendanaan untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 
 

8.5.1  Penanggulangan kemiskinan  

a. Kondisi Umum 
Sampai saat ini, kemiskinan dengan kompleksitasnya, masih 

merupakan masalah  pembangunan  Kota Medan. Sebagaimana 
fenomena kemiskinan di kota besar lainnya di Indonesia, secara  umum,  
kondisi  penduduk miskin di Kota Medan  ditandai oleh belum 
terpenuhinya  hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti kebutuhan 
kecukupan dan mutu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 
perumahan, air bersih, pertanahan, rasa aman dari perlakukan atau 
ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan 
sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.  

Tabel 8. 
Jumlah Persentase Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2005-2009 

 
Tahun 

Persentase Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Miskin(jiwa) 

(1) (2) (3) 

2005 8,62 175.520 

2006 7,77 160.650 

2007 7,09 147.800 

2008 6,63 138,700 

2009 6,40 135,700 

2010 8,37 186,917 

Sumber: BPS Kota Medan 
 

Berdasarkan tabel 8.29 di atas, terlihat bahwa kondisi kemiskinan 
di Kota Medan mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun          
2005 – 2009. Namun pada tahun 2010, terjadi kenaikan angka kemiskinan 
menjadi 8,37% dari 6,40 % pada tahun 2009. Hal ini disebabkan antara 
lain akibat terjadi krisis finansial global yang ikut berdampak pada kondisi 
perekonomian nasional. Selain itu peningkatan angka kemiskinan tersebut 
juga disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk dari          
keluarga miskin. 

Dilihat dari persebarannya, Kawasan Medan bagian Utara (Medan 
Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Belawan) merupakan 
kantong kemiskinan terbesar (37,19 %) dari keseluruhan penduduk miskin 
yang ada di Kota Medan.  

Secara umum, ada 3 (tiga) ruang lingkup pokok penanggulangan 
kemiskinan di Kota Medan yaitu : (1) Menurunkan jumlah penduduk miskin 
melalui perlindungan sosial dan peningkatan pendapat  masyarakat 
miskin,  (2) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penanggulangan 
kemiskinan untuk memaduserasikan berbagai  program   penanggulangan   
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kemiskinan, serta (3) Peningkatan pembiayaan dan partisipasi masyarakat 
dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

 
1) Menurunkan jumlah penduduk miskin melalui perlindungan 

sosial dan peningkatan pendapat  masyarakat miskin. 

Selama tahun 2005-2009, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 
menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Medan dilakukan melalui 
berbagai kegiatan di berbagai SKPD dan melalui berbagai program 
penguatan-penguatan subsidi bidang sosial dari pemerintah pusat dan 
penguatan Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri Perkotaan. Kegiatan yang sudah dilakukan adalah :  penguatan 
program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 83.525 rumah tangga 
sasaran, pemberian beras miskin (Raskin) untuk 87.147 Keluarga miskin, 
BOS/BKM pendidikan, penguatan Jamkesmas/Askeskin, Sharing 
anggaran untuk pelaksanaan PNPM P2KP di 151 Kelurahan, sharing 
anggaran untuk pelaksanaan program NUSSP di 18 Kecamatan, sharing 
anggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 
16.488 RTSM di 11 Kecamatan, sharing angaran untuk pelaksanaan 
NICE Proyek di 67 Kelurahan, sharing anggaran untuk pelaksanaan 
Sanitasi Lingkungan, Rusunawa dan perbaikan infrastruktur perkotaan.  

2) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penanggulangan 
kemiskinan untuk memaduserasikan  berbagai   program   
penanggulangan   kemiskinan. 

Dalam ruang lingkup ini, upaya yang telah dilakukan adalah melalui 
pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan Kota Medan, 
yang merupakan implementasi dari Pepres 15 tahun 2010 dan 
Permendagri No. 42 tahun 2010. Kelembagaan penanggulangan 
kemiskinan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh stakeholder 
pembangunan untuk dapat berpartisipasi  memformulasikan berbagai 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagai  masukan 
bagi pemerintah kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan 
secara terpadu dan berkelanjutan.   

3) Peningkatan pembiayaan dan partisipasi masyarakat dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan. 

Dalam ruang lingkup  ini, upaya yang telah dilakukan adalah 
mendorong setiap SKPD agar konsisten  terhadap penanggulangan 
kemiskinan, serta melakukan kerjasama/sharing pembiayaan 
penanggulangan kemiskinan dengan berbagai Kementerian dan Lembaga 
donor nasional dan internasional. Untuk tahun 2011, direncanakan akan 
dilakukan penyusunan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kota 
Medan, dimana diharapkan dengan adanya Ranperda tersebut, upaya 
penanggulangan kemiskinan di Kota Medan dapat lebih optimal melalui 
dukungan pembiayaan dan partisipasi dari semua pihak.   
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Tantangan pokok penurunan angka kemiskinan di Kota Medan 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu struktural, kultural dan natural. 
Secara struktural, faktor penghambat upaya menurunkan angka 
kemiskinan disebabkan kebijakan-kebijakan nasional yang tidak berpihak 
pada masyarakat miskin, seperti kenaikan harga BBM yang 
mempengaruhi dinamika makro ekonomi lainnya seperti inflasi, laju 
pertumbuhan ekonomi yang belum cukup progresif dan berkualitas. 
Secara kultural, tantangan penurunan angka kemiskinan disebabkan 
kondisi-kondisi sosial budaya yang melekat pada kelompok masyarakat 
miskin seperti etos kerja yang rendah, dan sikap – sikap membangun 
yang masih juga rendah. Sedangkan faktor penghambat penurunan angka 
kemiskinan secara natural, disebabkan lapangan kerja yang masih 
terbatas, di samping pertumbuhan angka kerja yang relatif  tinggi, dan 
akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih 
terbatas pada kelompok masyarakat miskin. 

Penurunan angka kemiskinan menjadi semakin berat karena  
pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup memadai untuk mendorong 
tersedianya kesempatan dan lapangan kerja yang cukup bagi seluruh 
angkatan kerja..  Pada tahun 2009, angkatan kerja tercatat sebesar 
961.410  jiwa, atau meningkat sebesar 8,1% dibandingkan tahun 2006. 
Selama periode 2005 – 2009, pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 
mencapai 7,08 %/tahun, yang berarti relatif masih sedikit di bawah target 
pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJM Kota Medan        
2006 – 2010. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, selama periode 
2005–2009 Pemerintah Kota Medan terus mendorong, memfasilitasi, 
mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan berbagai program 
penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang terintegrasi antara 
pusat dan daerah, seperti program PNPM/P2KP, NUSSP, PKH, BLT, 
pemberian dana bergulir, pelayanan kesehatan dan kependudukan gratis, 
beasiswa terarah, diklat-diklat usaha ekonomi produktif, pembangunan 
sanitasi lingkungan kumuh, ALADIN, JAMKESMAS, JPKMS, Raskin, dan 
lain-lain. Melalui berbagai program tersebut sampai tahun 2009 angka 
pengangguran cenderung dapat  terus  ditekan  hingga  mencapai         
6,47 %, yang berarti telah melewati target angka pengangguran dalam 
RPJM Kota Medan tahun 2006 – 2010 sebesar 7 %. 

Pada dasarnya, kondisi kemiskinan di Kota Medan ditandai dengan  
7 (tujuh) bidang kerentanan, yaitu : kecukupan dan mutu pangan, 
kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan, kesempatan kerja, ekonomi, 
dan sosal. kecukupan dan mutu pangan, kesehatan dan gizi, 
pendidikan, perumahan, kesempatan kerja, ekonomi, dan sosial. 

 

Kecukupan dan Mutu Pangan 

 Ketersediaan Pangan 
Kebutuhan beras penduduk Kota Medan pada tahun 2009 adalah 

sebesar 260.889,52 ton sedangkan produksi beras di Kota Medan 
sebesar 10.144 ton hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan 
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masyarakat Kota Medan sebesar 3,89%. Artinya untuk memenuhi 
kebutuhan beras sebesar 250.745,52 ton (96,11%) dapat dipenuhi dari 
daerah hinterland seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan 
daerah sentra produksi lainnya. Ketersediaan beras di Kota Medan pada 
tahun 2009 adalah sebesar 313.067,42 ton dan sudah melebihi dari 
kebutuhan. 
 

 Kerawanan Pangan 
Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan 

yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu 
tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan 
dan kesehatan masyarakat.  
 

Tingkat kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan 
konsumsi energi kilokalori per kapita per hari dengan nilai Angka 
Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 yaitu 
sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Jika konsumsi energi perkapita perhari 
berkisar 70% hingga 90% dari AKG dapat dikategorikan sebagai 
penduduk rawan pangan.  
 

Pengertian Daerah Rawan Pangan (DRP) menurut Pedoman Umum 
Nasional Program Aksi Kelurahan Mandiri Pangan adalah suatu 
daerah/desa/kelurahan yang memiliki jumlah KK miskin ≥engert 
Berdasarkan data BPS Kota Medan, terdapat 14 kelurahan yang jumlah 
KK miskinnya ≥Berdayang dapat dikategorikan sebagai daerah rawan 
pangan yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Medan 
Tuntungan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan dan 
Kecamatan Medan Belawan.  
 

Jumlah rumah tangga rawan pangan di Kota Medan pada tahun 
2009 adalah sebesar 86.323 KK yang tersebar di 21 kecamatan.            
Faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan di Kota Medan pada 
umumnya lebih didominasi oleh faktor kemiskinan. Kemiskinan itu 
membuat masyarakat tidak mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan 
konsumsi pangannya. Di samping itu, rendahnya tingkat pemahaman 
masyarakat akan arti penting konsumsi pangan yang beragam, bergizi, 
berimbang, dan aman juga berdampak negatif kepada pola konsumsi 
pangan keluarga. 
 

Jumlah anak gizi kurang “defisit energi” pada tahun 2007 di Kota 
Medan sebesar 3.315 jiwa dan pada tahun 2009 sebesar 2.806 jiwa    
(turun 15,35%). Jumlah anak gizi kurang terbesar pada tahun 2009 
terdapat di Kecamatan Medan Belawan yaitu sebesar 513 jiwa (18,28%), 
Medan Labuhan sebesar 482 jiwa (17,18%), dan Medan Denai sebesar 
356 jiwa (12,79%). 
 

Faktor penyebab terjadinya kasus Balita gizi kurang “defisit energi” 
di Kota Medan, antara lain disebabkan oleh : 
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 Rendahnya pendapatan orang tua yang mengakibatkan rendahnya 
akses pangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan 
dan gizi keluarga sesuai dengan AKG. 

 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan gizi          
anak balita. 

 Ketidakpedulian orang tua terhadap kebutuhan gizi anak balita/ 
pola asuh. 

 
Penanganan daerah rawan pangan (PDRP) baik secara makro 

maupun mikro oleh Badan Ketahanan Pangan Kota Medan pada 
beberapa kelurahan rawan pangan dilakukan melalui pelaksanaan 
program  Program Aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Proaksi 
Gema Pangan), program Kelurahan Mandiri Pangan (Kemapan), dan 
Program Percepatan Konsumsi Pangan (P2KP). Melalui pelaksanaan 
program tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan  
pembinaan dan pemberian bantuan sarana/prasarana petanian serta 
perikanan dan bantuan modal usaha guna meningkatkan pendapatan 
rumah tangga miskin 
 

Program Aksi Gema Pangan pada Tahun 2010 dilaksanakan  di         
3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Belawan Bahagia dan Kelurahan Bagan 
Deli di Kecamatan Medan Belawan serta Kelurahan Labuhan Deli di 
Kecamatan Medan Marelan. Penanganan KK Miskin di Kelurahan Gema 
Pangan dilaksanakan melalui pembinaan Kelompok Afinitas. Tahun  2010 
telah terbentuk kelompok Afinitas di Kelurahan Gema Pangan sebanyak        
9 Kelompok dengan jumlah anggota 168 orang 
 

Jumlah rumah tangga miskin pada Tahun 2009 yang mendapat 
penanganan melalui program dan kegiatan di Kelurahan Mandiri Pangan 
atau Kemapan, dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8. 
Data Kelurahan Mandiri Pangan Kota Medan Tahun 2010 

NO KECAMATAN KELURAHAN 

JUMLAH KK 

% 

RT RTM 

1 
 
 
2 
 
3 
4 

Medan Tuntungan  
 
 
Medan Marelan  
 
Medan Johor 
Medan Labuhan  

Namo Gajah 
Baru Ladang Bambu   
Sidomulyio 
Terjun  
Paya Pasir  
Kwala Bekala  
Sei Mati  

   392 
   772 

429 
3.980  
2.208 
6.427 
2.578  

   161 
   340 

194 
1.582  
   952 
1.984 
1.247 

41,07 
45,22 
45,22 
39,75  
43,12 
30,87 
48,41 

J  U  M  L  A  H 16.786 6.640 38,48 

Sumber: Badan ketahanan Pangan 

 

Sedangkan pelaksanaan program Kelurahan Mandiri Pangan 
(Kemapan) pada Tahun 2010 dilaksanakan di  kelurahan yang tersebar di 
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4 kecamatan yaitu di Kelurahan Namo Gajah, Kelurahan Baru Ladang 
Bambu, Kelurahan Sidomulyo di Kecamatan Medan Tuntungan; 
Kelurahan Terjun dan Paya pasir di Kecamatan Medan Marelan; 
Kelurahan Kwala Bekala di Kecamatan Medan Johor ; Kelurahan Sei Mati 
di Kecamatan Medan Labuhan. 
 

Program dan kegiatan Kelurahan Mandiri Pangan mulai Tahun 2006 
sampai dengan Tahun 2010 dilaksanakan di 4 kecamatan yang tersebar 
di 7 kelurahan tersebut memiliki kelompok Afinitas sebanyak 28 kelompok.   
 

Guna menanggulangi kerawanan pangan pada masyarakat miskin, 
pada Tahun 2009 Pemerintah Kota Medan menyalurkan Beras Miskin 
(Raskin) sebanyak 15.538.140 kg untuk 86.323 KK miskin. Pembagian 
Raskin tersebut diberikan untuk masing-masing 1 (satu) KK sebanyak            
15 kg setiap bulan. Jumlah Raskin yang disalurkan kepada rumah tangga 
miskin berdasarkan data dari Bagian Perekonomian Setdako Medan 
dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 8. 
Pemberian Bantuan Beras Raskin di Kota Medan Tahun 2005-2010 

No. Tahun Rumah Tangga 
Miskin 

Raskin yang disalurkan 
( Kg ) 

1 2005 34.019 4.782.660 

2 2006 87.140 5.228.400 

3 2007 87.142 6.079.940 

4 2008 87.142 15.247.480 

5 2009 86.323 15.538.140 

6 2010 79.136 12.345.216 

Sumber: Badan ketahanan Pangan 

 

 Konsumsi dan Mutu Pangan 
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat 

masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum 
beragam, bergizi seimbang, dan aman. Angka Kecukupan Gizi (AKG) 
rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 
2004 adalah sebesar 2.000 kkal/kap/hari serta protein 52 gr/kap/hari. 
Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola 
Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Kinerja 
keragaman konsumsi pangan pada suatu waktu untuk komunitas tertentu 
dapat dinilai dengan metoda PPH. 

 
Berdasarkan hasil survey Analisis Penyusunan Pola Konsumsi dan 

Suplai Pangan Kota Medan bahwa pencapaian skor Pola Pangan 
Harapan(PPH) penduduk Kota Medan pada tahun 2010 adalah sebesar 
82,50 masih jauh dari sasaran PPH ideal sebesar 95,00 pada tahun 2015. 
Atau dapat dikatakan kualitas pangan masyarakat Kota Medan masih 
belum memenuhi konsep pangan beragam, bergizi, dan seimbang. 
Konsumsi energi masyarakat Kota Medan mencapai 2.421,94 
kkal/kap/hari lebih tinggi 421,94 kkal/kap/hari dari AKG yang dianjurkan 
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WNPG VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Kelebihan konsumsi 
energi masyarakat Kota Medan didominasi kelompok padi-padian sebesar  
66,69% lebih sebesar 16,69% dari anjuran sebesar 50%. Selanjutnya 
konsumsi pangan hewani, minyak/lemak, sayur dan buah masih di bawah 
anjuran. Sedangkan konsumsi protein masyarakat Kota Medan sebesar 
74,03 gr/kap/hari melebihi anjuran  sebesar 52 gr/kap/hari.  

 
Dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat 

Kota Medan sebagaimana Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 
tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 
tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Pemerintah Kota Medan dalam hal 
ini Badan Ketahanan Pangan Kota Medan telah melakukan beberapa 
upaya sebagai berikut : 

- Melaksanakan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang bagi 
kelompok wanita di 21 kecamatan Kota Medan. 

- Melaksanakan sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan (P2KP) bagi kelompok dasawisma, pemberian bantuan alat 
pembuatan tepung-tepungan dan bantuan sarana pemanfaatan lahan 
pekarangan. 

- Melaksanakan pelatihan pengolahan aneka pangan beragam, bergizi 
seimbang kepada TPPKK Kota Medan. 

- Melaksanakan perlombaan menu pangan beragam, bergizi seimbang 
bagi TPPKK kecamatan se-Kota Medan. 

- Melaksanakan pemberian makanan beragam, bergizi seimbang dan 
aman bagi  Anak Sekolah Dasar. 

 

 Keamanan Pangan 
Berdasarkan data hasil laboratorium Balai POM Medan, hampir 

semua sampel jenis jajanan anak sekolah yang favorit bagi anak-anak 
yang dijadikan sampel mengandung Mikrobiologi dan Bahan Tambahan 
Makanan (pewarna) yang sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak. 
Untuk itu perlu adanya upaya koordinasi  dengan semua pihak dalam 
upaya pembinaan dan pengawasan guna pencegahan penggunaan 
bahan-bahan berbahaya terhadap pangan khususnya pada jajanan        
anak sekolah. 

 
Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain : 

- Uji laboratorium bekerja sama dengan Balai Pengawasan Obat dan 
Makanan. 

- Sosialisasi dan pembinaan pangan segar yang aman di pasar-pasar 
tradisional. 

- Sosialisasi jajanan sehat bagi Anak Sekolah Dasar di lokasi PDRP. 

- Pembinaan dan pemberian bantuan Kantin Sehat di Sekolah Dasar 
lokasi PDRP. 
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- Rapat Koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan dengan hasil 
rekomendasi berupa himbauan “Setiap Sekolah diwajibkan untuk 
menyediakan Kantin yang menyajikan pangan sehat”. 

 
Kesehatan dan Gizi 

 
Salah satu upaya melakukan percepatan pembangunan terutama 

yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah dengan 
memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 
Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu 
diberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan kesehatan, baik 
menyangkut sarana dan prasarana maupun yang terkait dengan kualitas 
pelayanan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Di samping itu, perlu 
ditanamkan sebuah kesadaran bahwa semakin tinggi derajat kesehatan 
masyarakat dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya 
manusianya. Pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan agar 
semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan 
secara mudah, murah, berkualitas dan merata. 

 
Untuk mewujudkan itu, selain mendorong terwujudnya program dan 

kebijakan yang memperhatikan kesehatan juga dibutuhkan peningkatan 
partisipasi aktif masyarakat terutama masyarakat miskin. Salah satu 
indikator mengukur derajat kesehatan penduduk adalah dengan 
menghitung angka kesakitan (morbidity rate) yaitu dengan melihat 
banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam 
sebulan, komposisi dan jenis keluhan yang ada, terdapat rata-rata         
20,43 persen angka penduduk Kota Medan  yang memiliki keluhan 
kesehatan. 

 
Di samping masih tingginya angka kesakitan, rendahnya 

kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh  pelayanan kesehatan 
dari Puskesmas dan Poliklinik juga masih dialami masyarakat miskin di 
Kota Medan. Terdapat sekitar 51.061 RTM atau sekitar 58,25% yang 
tersebar di Kota Medan masih mengalami permasalahan mengakses 
fasilitas kesehatan dari Puskesmas, Poliklinik atau setingkatnya. Kondisi 
ini akan berimplikasi kepada rendahnya kemampuan RTM untuk 
menyelenggarakan kegiatan sosial dan ekonomi. Lebih jauh, kondisi ini 
juga akan berpengaruh kepada  angka harapan hidup terkait dengan 
kesehatan dan keselamatan bayi dan ibu melahirkan yang sangat 
dipengaruhi oleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang tersedia. 

 
Selain itu, RTM yang ada di Kota Medan juga mengalami 

permasalahan dalam pemenuhan gizi terutama bagi anak balita dan ibu 
hamil. Salah satu indikator rendahnya pasokan gizi RTM dari sisi 
makanan dapat terlihat pada tingkat kemampuan mengkonsumsi daging 
yang hanya dapat  satu kali dalam seminggu. Antara tahun 2006-2009 
tercatat sekitar 69.907 RTM atau 79,74%  yang ada di berbagai wilayah di 
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Kota Medan  tidak memiliki kemampuan mengkonsumsi daging 
setidaknya satu kali dalam seminggu. 

 

Pendidikan 

Sebagain besar RTM di Kota Medan masih mengalami kemiskinan 
dalam bidang pendidikan yang ditandai dengan banyaknya anggota RTM 
terutama kepala keluarga miskin yang pendidikannya tidak tamat SD atau 
hanya tamat SD. Berdasarkan data Perencanaan Pembangunan Sosial 
Ekonomi Penduduk Miskin Kota Medan, pada tahun 2009 terdapat 51.063 
RTM atau sekitar 58,25% RTM yang masih perpendidikan SD ke bawah. 
Jumlah ini tersebar pada berbagai kecamatan dimana 6.151 KK (79,41%) 
terdapat di Kecamatan Marelan, 3.329 KK (75,57%) berada di Kecamatan   
Medan  Deli, sebanyak 2.432 KK (62,66%) terdapat di Kecamatan  Medan   
Sunggal   dan sebanyak 1.202 KK (62,09%) di Kecamatan Medan 
Polonia. 

Merujuk kepada perhitungan IPM Kota Medan yang dilakukan pada 
Tahun 2007 dan 2008, terdapat 99,1 persen angka melek huruf 
masyarakat Kota Medan dan angka ini sudah melalmpaui  angka rata-rata 
Provinsi Sumatera Utara  yaitu 97 persen. Memang pada Tahun 2007, 
hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia pada 8 kecamatan di Kota 
Medan, terlihat bahwa telah terjadi peningkatan angka IPM hingga 96,7 %,  
namun belum berlaku secara merata di seluruh kecamatan yang ada di 
Kota Medan. Secara umum partisipasi sekolah penduduk usia 7-15 tahun 
pada Tahun 2009 berada pada kisaran 97 persen. Itu berarti masih 
terdapat sekitar 3 persen penduduk Kota Medan yang belum dapat 
mengikuti program wajib belajar 9 tahun. 

 

Kesempatan Kerja 

Jaminan memperoleh kesempatan kerja dan berusaha secara layak 
merupakan salah satu tujuan pembangunan manusia, sebab kepemilikan 
terhadap pekerjaan yang layak akan berbanding lurus dengan tingkat 
perekonomian selanjutnya dengan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan itu 
permasalahan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting bagi 
pembangunan khususnya dalam upaya mengurangi jumlah penduduk  
miskin. Sebagian besar RTM di Kota Medan mengalami kemiskinan dari 
aspek ketenaga kerjaan. Indikasi ini terlihat dari penambahan penduduk 
usia kerja setiap tahunnya terutama dari kalangan RTM. Diperkirakan 
lebih kurang 32.878 RTM atau sebesar 37,50% di Kota Medan terpaksa 
bekerja di luar sektor pekerjaan utama. Bekerja pada sektor lain di luar 
sektor utama biasanya menyebabkan kurangnya pendapatan atau tidak 
tetapnya pendapatan dan hal tersebut dapat berakibat pada 
ketidakstabilan perekonomian rumah tangga. Jumlah pencari kerja yang 
terdaftar pada Disosnaker Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 8. 
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan  dan Jenis Kelamin 

No. Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. SLTP 380 435 815 

2. SLTA 2.740 5.355 8.095 

3. Sarjana 1.420 6.225 7.645 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Dari tabel 8.32 di atas terlihat bahwa sebagian besar pencari kerja 
tersebut adalah berpendidikan SLTA dan pencari kerja terbanyak lainnya 
adalah berpendidikan sarjana. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut 
adalah anggota dari keluarga  miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
persoalan ketenagakerjaan masih perlu mendapat perhatian serius dari 
Pemerintah Kota Medan. 

 

Ekonomi 

Pembangunan ekonomi masyarakat merupakan pilar penting bagi 
peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pendapatan sebagian penduduk 
telah menyebabkan mereka harus menjalani hidup secara kurang layak 
baik dari sisi ketersediaan sandang, pangan maupun papan. Kondisi 
kemiskinan masyarakat Kota Medan dalam bidang ekonomi dapat dilihat 
pada rendahnya kepemilikan asset berupa barang berharga dimana 
terdapat sekitar 51.159 RTM atau sekitar 58,53 % di Kota Medan yang 
tidak memiliki asset atau barang berharga meskipun berupa TV. 
Rendahnya kepemilikan terhadap asset termasuk tabungan membuat 
mereka tidak memiliki modal berupa uang untuk berusaha atau untuk 
mengembangkan usaha. Terdapat sejumlah Kelompok Swadaya 
Masyarakat atau UKM yang terpaksa menghentikan aktifitasnya karena 
tidak memiliki modal. Kesulitan memperoleh modal di luar asset pribadi 
menjadi satu kondisi yang dihadapi oleh RTM sebab hampir seluruh 
lembaga keuangan mensyaratkan jaminan untuk memperoleh pinjaman. 

 
Selain kepemilikan asset dan modal berusaha, RTM Kota Medan 

juga mengalami kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi makan 3 kali 
dalam sehari. Berdasarkan data perhitungan Tahun 2008 masih tedapat 
sekitar 56.425 RTM atau 64,36% di Kota Medan yang hanya mampu 
memenuhi kebutuhan makan dua kali dalam sehari, dan pada Tahun 2009 
kondisi tersebut belum dapat terselesaikan. Rendahnya daya beli 
terutama untuk pemenuhan sandang merupakan kondisi yang dialami 
oleh sekitar 17.992 RTM atau sekitar 20,52 % dari total RTM di Kota 
Medan. Mereka hanya mampu membeli pakaian baru satu kali dalam 
setahuan bahkan ada yang sampai dua tahun sekali. 

Perumahan dan Air Bersih 

Kondisi rumah hunian penduduk menggambarkan keberhasilan 
pembangunan dalam bidang perumahan. Sebab kepemilikan rumah 
hunian yang layak menjadi salah satu syarat untuk dapat hidup sejahtera. 
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Layak atau tidaknya rumah hunian tergantung kepada jenis dan luas 
lantai, dinding, dan atap yang digunakan oleh suatu rumah tangga serta 
status kepemilikan. Selain itu fasilitas seperti air minum, penerangan dan 
tempat buang air besar turut mencerminkan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, terdapat sekitar 
52.169 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau berkisar 59,51% dari total RTM 
di Kota Medan yang mempunyai luas bangunan rumah hunian lebih kecil 
dari 8 m². Kondisi ini terjadi di beberapa Kecamatan di antaranya terdapat 
478 KK (78,23%) di Kecamatan Medan Baru, 2.980 KK (76,78%) berada 
di Kecamatan Medan Sunggal. Selanjutnya terdapat 1.858 KK (75,65%) di 
Kecamatan Medan Area dan 1.115 KK (75,19%) di Kecamatan Medan 
Petisah.  

Berdasarkan kondisi lantai bangunan rumah hunian RTM, terdapat 
30.809 KK (35,14%) dari RTM Kota Medan yang masih memiliki lantai 
bangunan rumah yang terdiri dari tanah, bambu dan kayu yang berkualitas 
rendah. Kondisi ini banyak terdapat di Kecamatan Medan Belawan yaitu 
berkisar 9.211 KK (68,49%), menyusul Kecamatan Medan Marelan 
dengan jumlah 4.780 KK (61,71%), Kecamatan Medan Labuhan dengan 
jumlah 2.801 KK (40,86%) dan Kecamatan Medan Johor sebanyak         
1.934 KK (36,94%).  

Dilihat dari kualitas dinding rumah hunian RTM, terdapat 62.858 KK 
(71,70%) dari total RTM Kota Medan yang masih memiliki dinding rumah 
terbuat dari bahan rumbia, bambu dan kayu yang kurang berkualitas. 
Kondisi ini tersebar di beberapa Kecamatan di Kota Medan, di antaranya   
terdapat sebanyak 6.798 KK ( 87,76%) di Kecamatan Medan Marelan, 
sebanyak 11.467 KK (85,27%) di Kecamatan Medan Belawan, sebanyak 
5.526 KK (80,61%) di Kecamatan Medan Labuhan dan sebanyak        
3.033 KK(78,15%) di Kecamatan Medan Sunggal. 

Sementara itu, dari sisi kepemilikan jamban keluarga terapat 
31.390 KK (35,81%) dari total RTM Tahun 2006 yang belum memiliki 
jamban pribadi. Kondisi ini dialami oleh 421 KK (68,90%) RTM Kecamatan 
Medan Baru, 2.422 KK (50,83%) Kecamatan Medan Perjuangan, 739 KK 
(49,83%) di Kecamatan Medan Petisah dan 1.214 KK (49,37%) di 
Kecamatan Medan Area. 

Berdasarkan kemampuan mengakses air bersih,  pada Susenas 
tahun 2006, terdapat sekitar 39.768 KK (45,36%) dari total RTM Kota 
Medan yang masih terpaksa menkonsumsi air sumur, sungai dan air hujan 
untuk masak, minum dan mencuci. Terdapat 2.168 KK (79,65 %) RTM di 
Kecamatan Medan Tuntungan yang mengalami kondisi tersebut. 
Sementara itu 2.749 KK (76,07%) di Kecamatan Medan Amplas, 3.844 KK 
(73,43 %) di Kecamatan Medan Johor dan 2.390 KK (72,36 %) di 
Kecamatan Medan Helvetia. Di Kota Medan secara umum terdapat sekitar  
60 % rumah tangga  telah menggunakan ledeng/air dalam kemasan.              
Di samping itu berkisar 20,21 persen masih menggunakan sumur dan 
6,15 persen dengan pompa. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa 
masih terdapat sekitar 3,28 persen rumah tangga miskin di Kota Medan 
yang belum dapat memperoleh sumber air minum yang layak dan besih. 
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Dalam bidang penerangan masih terdapat sekitar 4.130 KK         
(4,71 %) RTM Kota Medan yang belum memiliki saluran listrik ke 
rumahnya. Kondisi ini sebanyak 297 KK (10,91 %) di Kecamatan  Medan  
Tuntungan,  sebanyak 342 KK (7,76 %) di Kecamatan Medan Deli, 202 
KK (7,04 %) Kecamatan Medan Selayang dan 131 KK (6,77 %) di 
Kecamatan Medan Polonia. 
 

Sosial 

Permasalahan kemiskinan lainnya yang dihadapi Kota Medan 
sebagai Kota terbesar ke- 3 (tiga) di Indonesia adalah masalah 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak jalanan, 
fakir miskin, Wanita Tuna Susila, gelandangan, pengemis, lansia, 
perempuan korban tindak kekerasan, dan sebagainya. Hal ini tidak 
terlepas dari posisi daya tarik Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi, yang menyebabkan akselerasi perkembangan ekonomi yang 
jauh lebih cepat dari wilayah hinterland di sekitarnya, sehingga pada 
perkembangannya kemudian memicu terjadinya arus urbanisasi berlebih. 
Setiap hari, arus balik yang terjadi mencapai 500.000 jiwa dan  senantiasa 
meningkat. Hal ini menyebabkan daerah lain kehilangan tenaga kerja 
produktif, sementara Kota Medan makin padat karena arus kedatangan 
warga pendatang, baik permanen, semi permanen, maupun sirkuler. 

 

b. Permasalahan 
Berdasarkan kondisi umum kemiskinan Kota Medan, terdapat berbagai 
permasalahan pokok kemiskinan kota yang dapat disajikan sebagai 
berikut : 

1) Masih rendahnya kemampuan masyarakat miskin dalam memenuhi 
kebutuhan minimumnya seperti kebutuhan kecukupan dan mutu 
pangan, kesehatan dan gizi, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 
bersih, pertanahan, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak 
kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. 

2) Semakin bertambahya jumlah Peyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) di Kota Medan dan belum diberdayakannya PMKS 
tersebut secara maksimal agar lebih produktif dalam kehidupan dan 
mewarnai pembangunan di Kota Medan.  

3) Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam 
pembangunan Kesejahteraan Rakyat. 

4) Masih lemahnya sistem kelembagaan sosial yang ada ditingkat 
lapangan dalam memelihara dan melindungi Kesejahteraan Rakyat 

5) Belum meningkatnya keberdayaan masyarakat, khususnya dalam 
kegiatan ekonomi kerakyatan.  

6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  

7) Belum serasinya berbagai kebijakan dan program penanggulangan 
kemiskinan di Kota Medan. 
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c. Sasaran 
Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan yang terukur dan 
realistis, maka berdasarkan kondisi, tantangan dan permasalahan 
kemiskinan di Kota Medan, maka sasaran yang ingin dicapai meliputi : 

1) Menurunnya persentase penduduk miskin Kota  Medan  menjadi         
5,7- 4 % pada tahun 2015. 

2) Meningkatkan ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk 
tahun 2015 menjadi 113,22 ton. 

3) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau. 
4) Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan 

terjangkau. 
5) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau 

dan untuk semua. 
6) Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 
7) Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan 

permukiman yang sehat. 
8) Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang aman dan sanitasi dasar 

yang baik. 
9) Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas 

tanah. 
10) Terjaminnya rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak 

kekerasan. 
11) Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan 

proses pembangunan. 

12) Meningkatnya koordinasi antara lembaga dalam penanggulangan 
kemiskinan 

13) Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS. 

 
 

d. Arah kebijakan 
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan mencapai sasaran yang 
ditetapkan, serta sasaran pembangunan kesejahteraan masyarakat yang 
berkualitas maka arah kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan 
kepada : 

1) Meningkatkan keamanan pangan dan stabilitas harga pangan. 
2) Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. 
3) Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS. 
4) Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS. 
5) Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kurang 

mampu. 
6) Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS. 
7) Memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat kurang mampu 

dalam pembangunan kota. 
8) Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat kurang 

mampu. 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-246 

 

9) Memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat kurang mampu 
dalam pembangunan kota. 

10) Meningkatkan akses dan penguatan usaha ekonomi masyarakat 
kurang mampu. 

11) Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS. 
 

e. Program 
Secara operasional implementasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan tahun tahun 2011-2015 
dijabarkan ke dalam berbagai program pokok antara lain : 

1) Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kecukupan 
pangan masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat miskin. 

2) Fasilitasi Tenaga Pendamping PKH 
       Program ini    dimaksudkan   untuk  membantu  pelaksanaan tugas 

tenaga pendamping Program Keluarga Harapan dalam mendampingi 
Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan PKH di              
Kota Medan. 

3) Fasilitasi Tenaga PSKS 
Program  ini   dimaksudkan   untuk   membantu pelaksanaan tugas 
tenaga PSKS yang tersebar di seluruh Kota Medan berupa fasilitasi 
baik   tambahan   transportasi   maupun  keperluan-keperluan 
lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. 

4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 
Program ini dimaksudkan untuk meningkat kualitas dan optimalisasi 
pelayanan terhadap Lanjut Usia. 

5) Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga dan 
masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih 
(PHBS)dan sehat serta upaya-upaya kesehatan yang berbasis 
masyarakat (UKBM). Selain itu juga pertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi 
masyarakat, terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita serta usia 
produktif. 

6) Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan 
kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, 
meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. 

7) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan 
rehabilitasi terhadap PMKS sehingga dapat mengurangi angka 
masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi di Kota Medan. 
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8) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat), 
Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf kehidupan  fakir 
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 
lainnya. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan untuk menghasilkan 
dan membuka mata pencaharian/lapangan pekerjaan yang akan 
memberikan kehidupan yang lebih baik. 

9) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
       Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan berbagai lembaga 

kesejahteraan sosial diantaranya panti rehabilitasi agar dapat lebih 
optimal dalam membina dan meningkatkan kehidupan PMKS yang 
diasuh/dibinanya. 

10) Pembinaan Anak Terlantar 
Program ini dimaksudkan untuk mendayagunakan dan membina 
anak terlantar agar mempunyai ketrampilan yang cukup bagi 
peningkatan taraf hidup dan kemampuan dalam mencari pekerjaan 
yang lebih layak, yang pada akhirnya akan dapat mengurangi anak 
terlantar,  anak gelandangan, dan pekerjaan terburuk bagi anak. 

11) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 
        Program ini dimaksudkan untuk membina panti asuhan dan panti 

jompo, serta meningkatkan ketrampilan bagi penghuninya sehingga 
ketika terjun ke masyarakat lebih siap dan lebih produktif dalam 
menjalani kehidupan. 

12) Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan Kepedulian/ 
Kesetiakawanan Sosial 
Program   ini   dimaksudkan   untuk   dapat   mendorong   pelestarian 
nilai-nilai kejuangan dan kepedulian/kesetiakawanan sosial sehingga 
dapat menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat Kota Medan 
terhadap nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial. 

13) Penanggulangan Kemiskinan 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas 
pelaksanaan berbagai upaya penguatan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Medan. 

14) Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar (Hari Madat, Hari Aids 
Se-Dunia, Hari Lanjut Usia Nasional, Hari Penyandang Cacat 
Nasional) 
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15) Pemberdayaan dan Perempuan 
        Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan 

partisipasi perempuan dalam pembangunan. 

16) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 
        Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas para 

penyandang cacat dan trauma agar dapat lebih kuat dan produktif 
dalam menjalani kehidupan. 

17) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk 
HIV/AIDS. 

        Program ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan dan 
peredaran NARKOBA, serta mencegah dan mengurangi penderita 
PMS dan HIV/AIDS. 

 

f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015 
Pencapaian prioritas peningkatan penanaman modal daerah serta 

kemudahan pelayanan perizinan non-perizinan, dicapai melalui SKPD 
berikut: 
1) Dinas Kesehatan  
2) Dinas Perumahan dan Permukiman 
3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
4) Dinas Pertanian  dan Kelautan 
5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
6) Badan Ketahanan Pangan 
7) Badan Penanaman Modal 
8) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan  
9) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Medan 
10) Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Kota Medan 
11) RSU Pirngadi 
 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut:
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 2   Kesehatan                                 

1 2 01 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

% 100 100 95.000 100 104.500 100 114.950 100 126.445 100 139.090 100 579.985 Dinkes 

1 2 02 Program 
Pelayanan 
Kesehatan 
Penduduk Miskin 

Terlaksananya 
Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk Miskin 

% 100 100 38.500 100 42.350 100 46.585 100 51.244 100 56.368 100 235.046 RSUD Dr. 
Pirngadi  

1 4   Perumahan 
Rakyat 

                                

1 4 01 Program 
Pengembangan 
Perumahan 

Meningkatnya 
kinerja sektor 
perumahan 

% 100 100 0 100 500.000 100 5.000.000 100 0 100 0 100 5.500.000 Dinas Perkim 

1 4 02 Program 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

Menurunnya 
angka kemiskinan  

% 5 9 396.188 8 435.807 7 479.387 6 527.326 5 580.059 10 2.418.767 Dinas Perkim 

1 6   Perencanaan 
Pembangunan 

                                

1 6 01 Program 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

 

Menurunnya 
angka kemiskinan 
Kota Medan 

% 100 9 700.000 8 910.000 7 1.026.000 6 798.600 5 1.478.460 100 4.913.060 Bappeda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

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

1 13   Sosial                                 

1 13 01 Program 
Pemberdayaan 
Fakir Miskin, 
Komunitas Adat 
Terpencil (KAT), 
dan Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

Tersedianya 
fasilitasi dan 
pemberdayaan 
bagi keluarga 
miskin dan PMKS 
dalam 
meningkatkan 
kesejahteraannya 

% 100 100 662.520 100 1.123.772 100 10.961.149 100 1.057.264 100 1.162.991 100 4.717.696 Disosnaker 

1 13 02 Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan 
Sosial 

Peningkatan dan 
pemberdayaan 
lembaga 
kesejahteraan 
sosial 

% 100 100 120.000 100 172.000 100 189.200 100 208.120 100 228.932 100 918.252 Disosnaker 

1 13 03 Program 
Fasilitasi Tenaga 
Pendamping 
PKH 

Peningkatan 
fasilitas bagi 
tenaga 
pendamping PKH 

% 100 100 242.340 100 266.574 100 293.231 100 322.555 100 354.810 100 1.479.510 Disosnaker 

1 13 04 Program 
Fasilitasi Tenaga 
PSKS 

Peningkatan 
fasilitas bagi 
Tenaga PSKS 

% 100 100 141.000 100 155.100 100 170.610 100 187.671 100 206.438 100 860.819 Disosnaker 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

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

1 13 05 Program 
Pembinaan Para 
Penyandang 
Cacat  

Terselenggaranya 
Pembinaan Para 
Penyandang 
Cacat di Kota 
Medan  

% 100 100 375.000 100 412.500   453.750   499.125   549.038   2.289.413 Bag. Kesra Setda 

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Peningkatan 
Pelayanan Lanjut 
Usia 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kesehatan Lanjut 
Usia 

% 100 100 199.920 100 223.158 100 249.207 100 278.420 100 311.199 100 1.261.904 Bag. Kesra Setda 

1 20 02 Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan 
Sosial 

Meningkatnya 
kesejahteraan 
sosial 

% 100 100 150.000 100 172.500 100 198.375 100 228.131 100 262.351 100 1.011.357 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 

1 20 03 Program 
Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

 

 

 

Meningkatnya 
pertumbuhan 
ekonomi kota 

persen 7 8 50.000 8 50.000 8 60.000 9 60.000 9 60.000 9 280.000 Bagian Adm. 
Perekonomian 

Setda 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) Target Rp (.000) 

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

1 22   Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

                                

1 22 01 Program 
Peningkatan 
Keberdayaan 
Masyarakat 
Perdesaan 

 

Menurunnya 
angka kemiskinan  

% 5 9 0 8 1.000.000 7 0 6 0 5 0 5 1.000.000 BPM 

2     URUSAN 
PILIHAN 

                                

2 1   Pertanian                                 

2 1 01 Program 
Diversifikasi dan 
Peningkatan 
Ketahanan 
Pangan 

Meningkatnya 
ketersediaan 
bahan pangan 
beras per 1000 
penduduk  

ton 157 149 2.547.700 140 4.279.970 131 4.707.967 122 5.178.764 113 5.733.243 113 22.447.643 BKP 
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8.1.18 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat  

a. Kondisi Umum 
 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan SDM yang berkualitas. Pendidikan dimaksud diwujudkan 
dalam bentuk persekolahan. Di dalam Pendidikan sistem sekolah perlu 
diwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif, 
sehingga peserta didik dapat secara aktif  mengembangkan potensi diri 
untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari 
masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan aspek dan dimensi urusan 
pendidikan tersebut maka tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah 
menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, penyelenggaraan 

pendidikan dibagi atas dasar jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 
Pendidikan berdasarkan jalur terbagi menjadi pendidikan formal, non 
formal, dan informal. Selanjutnya menurut jenjang ada pendidikan dasar, 
menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut jenisnya, pendidikan 
mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 
keagamaan dan khusus. Keseluruhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan 
diselenggarkan atas dasar saling melengkapi dan memperkaya, yang 
diselenggarakan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat. 

 
Sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah  maka 

tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan 
urusan wajib pendidikan adalah memberikan layanan dan kemudahan, 
serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa 
diskriminasi.     Di samping itu, dari sisi anggaran, Pemerintah Kota Medan 
juga wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari 
APBD setiap tahun, guna terselenggaranya pendidikan bagi anak usia 
sekolah, khususnya yang berumur dari tujuh sampai dengan lima belas 
tahun atau wajar Pendidikan dasar universal dan rintisan wajar tingkat 
sekolah menengah. Secara umum, ada 3 (tiga) ruang lingkup pokok 
penyelenggaraan pendidikan yaitu :  

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan pendidikan. 

Untuk sekolah dasar, maupun menengah meningkat secara berarti 
dengan jangkauan yang semakin merata. Hal tersebut diindikasikan 
dari beberapa indikator utama seperti data tabel di bawah ini : 
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Tabel 8. 
Capaian Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Tahun 2010 

No IKK Satuan 
Capaian 
Kinerja 

1 Pendidikan Usia Dini (PAUD) Persen 59,36 

2 Penduduk yang  berusia  15 tahun melek 
huruf (buta aksara) 

Persen 99,89 

3 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Persen 114,75 

4 Angka Partisipasi Murni (APM) 
SD/MI/Paket A 

Persen 95.22 

5 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B persen 106.99 

6 Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMP/MTs/Paket B 

Persen 75,82 

7 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/       
Paket C 

persen 94,38 

8 Angka Partisipasi Murni (APM) 
SMA/SMK/MA/Paket C 

Persen 62,15 

9 Angka Putus Sekolah (APS)  SD/MI Persen 0,09 

10 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0,34 

11 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Persen 0.83 

12 Angka Melanjut (AM) dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

Persen 100.81 

13 Angka Melanjut (AM) dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

Persen 97,48 

   Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan  

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa dari berbagai 
jenjang pendidikan yang diselenggarakan, maka akses dan 
pemerataan anak usia pra sekolah terhadap PAUD relatif rendah 
(59,36 persen). Selanjutnya pada tahun pelajaran 2010/2011, APM 
tingkat SD/MI/Paket A telah mencapai 95,22 persen, tingkat 
SMP/MTs/Paket B sebesar 75,82 persen,   dan SMA/MA/SMK/ 
Paket C sebesar  62.15 persen. Sedangkan pada indikator APK 
untuk tingkat SD/MI/Paket A, APK mencapai  114.75, SMP/MTs/ 
Paket-B 106,99 persen dan SMA/MA/SMK/Paket C sebesar          
94,38 persen. 

 
Aspek lain yang cukup penting adalah angka putus Sekolah. 
Luasnya aspek yang mempengaruhi pendidikan, menyebabkan 
banyak faktor penyebab putus sekolah. Pada tingkat  Sekolah 
Dasar  dan  SMP/MTs, angka Putus Sekolah  (APS)  terus 
menurun.   Namun tidak  demikian halnya pada jenjang pendidikan  
SMA/SMK/MA.  Hasil pendataan dan evaluasi pada Tahun 
Pelajaran 2010/2011 angka putus sekolah pada semua jenjang 
pendidikan mengalami penurun yang cukup signifikan. Berbagai 
langkah konkrit yang telah dilakukan untuk mengantisipasi 
terjadinya putus sekolah seperti  mengalokasikan dana khusus bagi 
siswa miskin yakni melalui kegiatan beasiswa terarah, buku gratis, 
dan bantuan tunai. 
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Gambar 8. 

Siswa Putus Sekolah tahun 2007 – 2009 
 

Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan 
masyarakat tersebut juga didukung oleh  komitmen Pemerintah 
Kota Medan untuk terus memperbaiki dan menyediakan  prasarana 
dan sarana pendidikan seperti melalui program   kelas layanan 
khusus (PKLK), pembangunan unit sekolah baru (USB), 
pembangun ruang  kelas baru (RKB), pengembangan TK/SD Satu 
Atap,  penyelenggaraan  sekolah  terbuka,   rehabilitas  dan  
revitalisasi  fasilitas pendidikan  (ruang kelas), baik yang rusak 
berat, sedang dan ringan, penyedian bantuan operasional sekolah 
(BOS) yang bersumber  dari  APBN,  dan  penyelenggaraan  paket 
A,B  dan C di  berbagai  jalur, jenjang, dan jenis pendidikan          
yang ada. 

 
Tabel 8. 

Perbaikan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan 2007 – 
2010 

No Prasarana/Sarana Pendidikan Satuan Jumlah 

1. 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
5. 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

Program PKLK 
Pembangunan USB : 

- SD/MI 
- SMP/MTs 
- SMA/SMK/MA 

Pembangunan RKB : 
- SD/MI 
- SMP/MTs 

- SMA/SMK/MA 
Pengembangan TK/SD satu atap 
Penyelenggaraan sekolah terbuka 
 
 
Pemberian beasiswa terarah: 

- SD/MI 
- SMP/MTs 

- SMA/SMK/MA 
 
 
 

Siswa 
 
USB 
USB 
USB 
 
RKB 
RKB 
RKB 
TK/SD 
SD 
SMP 
SMA 
 
Siswa 
Siswa 
Siswa 
 
 
 

227 
 
- 
- 
4 
 
- 
1 
- 
- 
- 
5 
- 
 

58.000 
36.000 
33.500 
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No Prasarana/Sarana Pendidikan Satuan Jumlah 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 

Rehabilitasi dan revilisasi fasilitas pendidikan 
(ruang kelas) : 

- Rusak Berat 
SD/MI 
SMP/MTs 
SMA/SMK/MA 
 

- Rusak Ringan 
SD/MI 
SMP/MTs 
SMA/SMK/MA 

Penyediaan BOS 
- SD/MI 
- SMP/MTs 
- SMA/SMK/MA 

Penyelenggaraan paket A,B dan C 
- Paket A 
- Paket B 

- Paket C 

 
 
 
RK 
RK 
RK 
 
 
RK 
RK 
RK 
 
sekolah 
sekolah 
sekolah 
 
Siswa 
Siswa 
Siswa 
 

 
 
 

401 
188 
102 

 
 

941 
1314 
438 

 
681 
386 
33 

 
1.703 
6 480 
7 033 

  Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan 

 
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa berbagai upaya yang 
dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir berdampak pada peningkatan 
jumlah siswa pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.          
Sampai tahun 2010 jumlah sekolah dan siswa pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah dapat disajikan sebagai berikut : 

 
Tabel 8. 

Jumlah Sekolah dan Siswa (TK,SD,SMP,SMA dan SMK) Menurut jenjang 
Pendidikan Dasar dari Menengah Tahun 2006-2010 

Jenjang 
Pendidikan 

Tahun 2006/2007 Tahun 2007/2008 Tahun 2008/2009 Tahun 2009/2010 Tahun 2010/2011 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

Jumlah 
sekolah 

Jumlah 
siswa 

(orang) 

TK 290 21.299 311 21.299 327 22.154 355 25.506 354 41.144 

SD 803 265.419 810 263.634 834 266.219 809 269.522 802 270.562 

SMP 345 117.455 353 114.411 348 119.668 353 118.267 348 115.882 

SMA 197 80.739 203 79.963 206 75.513 205 73.757 199 70.979 

SMK 134 41.796 136 43.000 130 48.498 134 53.030 136 55.257 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan  

Pada awal tahun pelajaran 2010/2011 jenjang pendidikan tingkat TK 
di Kota Medan diselenggarakan  oleh  sebanyak 354 sekolah,  dengan 
jumlah siswa  mencapai  41.144 siswa. Dibandingkan dengan tahun  
2007/2008 dimana jumlah TK sebanyak 311 yang menampung    
21.299 orang, maka jumlah siswa mengalami kenaikan yang cukup 
berarti. Namun demikian, oleh karena jumlah anak usia dini di Kota 
Medan diperkirakan mencapai 108,948 orang, maka Pemerintah Kota 
Medan harus mengelola berbagai program PAUD lebih luas,         
untuk mendorong semua penduduk anak usia dini secara bertahap  
untuk memperolah  akses dan pemerataan pendidikan pra sekolah, 
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sehingga  calon siswa SD menjadi lebih baik dan siap memasuki 
jenjang pendidikan dasar. 

 
Pada jenjang SD, jumlah sekolah pada tahun 2010/2011 juga 
mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi sebanyak             
802 sekolah (tahun 2007/2008 810 sekolah) dengan jumlah siswa 
sebanyak 270.562 siswa  (tahun 2007/2008 sebanyak 263.634 orang). 
Kondisi ini menjadikan Kota Medan dapat terus mempertahankan 
kondisi tuntas paripurna. Hal yang perlu perhatian besar adalah masih 
adanya siswa yang putus sekolah, walaupun persentasinya relatif 
kecil (di bawah 0.5 persen), tetapi kondisi ini harus tetap diperbaiki 
sehingga menjadi 0 persen. Di lain pihak, yang masih harus dibenahi 
adalah peningkatan mutu  siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 
siswa  SD  yang tinggal kelas  tercatat mencapai 5.133 orang pada 
tahun 2010/2011. Dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan 
bahwa sebagai besar faktor penyebabnya adalah banyaknya siswa 
kelas 1 (satu) yang  belum cukup usia untuk duduk di tingkat          
Sekolah  Dasar.  

 
Pada jenjang sekolah SMP terlihat fenomena yang berbeda yang 
ditujukkan oleh jumlah sekolah cenderung menurun, tapi di sisi lain 
jumlah siswa justru meningkat. Fenomena ini menggambarkan bahwa 
masyarakat telah lebih selektif dalam memilih  sekolah yang dianggap 
lebih bermutu, sehingga sekolah yang kurang berkualitas berpotensi 
tutup. Tahun 2007/2008, jumlah sekolah jenjang SMP 353 sekolah, 
dan pada tahun ajaran 20010/2011 berjumlah 348 sekolah. Di sisi lain 
siswa SMP mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana siswa 
SMP pada tahun ajaran 2010/2011 berjumlah 115.882 siswa, dan 
jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan TP 2007/2008 
yang jumlahnya sebanyak 114.441 orang. 
 
Selanjutnya  di tingkat  SMA,  jumlah sekolah TA 2010/2011  
berkurang yakni menjadi 199 sekolah (TA 2007/2008 sebanyak         
203 sekolah), namun  jumlah siswa menurun cukup berarti yakni dari 
79.963 orang pada tahun 2007/2008 menjadi 70.979 orang tahun 
2010/2011. Namun demikian , kondisi ini diperkirakan masih pada 
taraf yang wajar sebab jumlah siswa pada tingkat SMK mengalami 
kenaikan yang sangat signifikan yakni mencapai 12.257 siswa, atau 
setara dengan 28,50 persen. Jumlah siswa SMK pada saat ini 
sejumlah 55.257 siswa (TA 2007/2008 sebanyak 43.000) yang 
tersebar di 136 sekolah. Hal ini menunjukkan keberhasilan program 
konversi SMA ke SMK. Di samping itu, peningkatan ataupun 
penurunan jumlah sekolah dan murid dari tahun ke tahun terus 
mempengaruhi rasio murid dan guru. Hal tersebut dapat dilihat dalam 
tabel 8.36 berikut : 
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Tabel 8. 
Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun  2007-2010 

 
No 

 
Jenjang 

Pendidikan 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 

1 SD 23,49 23,16 22,74 22,68 

2 SMP 13,68 13,16 13,19 14,12 

3 SMA 13,33 12,70 12,46 12,68 

4 SMK 11,60 12,70 13,58 15,72 

    Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan 

2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan. 
Di samping akses dan pemerataan pendidikan, maka kinerja 
penyelenggaraan pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir juga 
terkait langsung dengan peningkatan mutu dan relevansi 
pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan menjadi sangat penting, 
sebab berhubungan secara langsung dengan pasar tenaga kerja 
yang tersedia, setelah siswa menyelesaikan pendidikannya. 
Upaya nyata peningkatan mutu dan relevansi pendidikan juga 
cenderung menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, 
sebagaimana data tabel sebagai berikut : 

Tabel 8. 
Capaian Mutu dan Relevansi Pendidikan Tahun 2010 

No IKK Satuan 
Capaian 
Kinerja 

1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 99,77 

2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 96,61 

3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Persen 97,78 

4 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persen 88,80 

 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan  

Berdasarkan hasil evaluasi  diketahui siswa mengulang masih 
cukup tinggi dan adanya kecenderungan meningkat khususnya 
pada tingkat SD dan SMK. Langkah antisipasi terus dilakukan, baik 
melalui peningkatan mutu tenaga pendidik maupun melalui 
peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mutu tenaga 
pendidik maupun melalui peningkatan sarana dan prasarana 
pendidikan lainnya. Pada  Tahun Pelajaran 2010/2011 tingkat 
kelulusan pada tingkat SD/MI 99,7 persen, SMP/MTs 96,61 persen 
dan SMA/SMK/MA 97,78 persen. Persentase kelulusan ini relatif 
cukup tinggi, atau mencapai rata-rata nasional. 
 
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tersebut tidak terlepas 
dari upaya-upaya dasar yang dilakukan seperti peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana 
pendidikan. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan juga 
dilakukan melalui pengembangan contextual teaching and leaning 
(CTL), ujian negara untuk masing-masing jenjang pendidikan, 
pengembangan minat dan kemampuan dalam 
mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik 
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melalui sertifikasi,  kualifikasi   maupun  melalui pelatihan-pelatihan 
berbasis kompetensi, guna mendukung ketersediaan sekolah-
sekolah unggulan di berbagai jenjang pendidikan. Berbagai 
program   dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas guru, 
sampai tahun anggaran 2010 adalah mengalokasikan dana khusus 
bagi guru antara lain untuk pendukung sertifikasi guru, insentif guru 
dan peningkatan kualitas mutu guru melalui pelaksanaan 
pendidikan pelatihan. 
 
Kualitas gedung sekolah juga mempengaruhi kualitas pendidikan. 
Upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya ternyata belum mampu 
sepenuhnya mengatasi relatif masih rendahnya kualitas gedung 
sekolah dan prasarana pendukung lainnya. Pada tahun anggaran 
2010, komitmen Pemerintah Kota Medan untuk terus membenahi 
kondisi infranstruktur sekolah terus dilakukan. Hal ini dilakukan 
melalui pengalokasian dana yang relatif semakin besar dari tahun 
ke tahun, sehingga dapat membangun fasilitas sekolah (ruang 
kelas) berdasarkan konsentrasi pengembangan bakat dan 
keterampilan siswa (jurusan sosial, IPA, Bahasa) 
 

Tabel 8. 
Prestasi Siswa/Siswi Kota Medan Dalam Berbagai Lomba, Festival dan 

Olimpiade Mata Pelajaran  Tingkat  Propinsi, Nasional, dan Internasional  
2007 – 2010 

 
No Lomba, Festival, Olimpiade Prestasi 

I Tingkat Propinsi 
1. Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP (Tahun 2007) 
2. Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP (Tahun 2008) 
3. Lomba Pidato Bahasa Inggris SMP (Tahun 2009) 

 
Juara I 
Juara I 
Juara I 

II Tingkat Nasional 
1. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Matematika SD (tahun 2008) 
2. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

IPA SD (tahun 2008) 
3. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Kimia SMA (tahun 2008) 
4. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Matematika SMA (tahun 2008) 
5. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Komputer SMA (tahun 2008 
6. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Astronomi SMA (tahun 2008) 
7. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

IPA SMA (tahun 2008) 
8. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Fisika SMA (tahun 2008) 
9. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Komputer SMA (tahun 2008) 
10. Lomba Olimpiade Sains Nasional (ONS) Bidang studi 

Astronom SMA (tahun 2009) 

 
Juara III 
 
Juara II 
 
Juara I 
 
Juara I 
 
Juara I 
 
Juara I 
 
Juara II 
 
Juara III 
 
Juara III 
 
Juara II 

 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan 
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3. Peningkatan Manajemen Pendidikan 

Kinerja penyelenggaraan pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir 
juga mencakup peningkatan pelayanan pendidikan. Hal ini dilakukan 
dalam rangka memantapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan 
pembangunan pendidikan antar jenjang antar jalur, dan antar jenis 
pendidikan. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam manajemen 
pelayanan pendidikan adalah keikutsertaan Kota Medan dalam 
penandatanganan Nota Kesepahaman bersama (Memorandum of 
Understanding/MoU) antara Gubernur Sumatera Utara dengan 
seluruh Bupati/Walikota se propinsi Sumatera Utara, untuk 
mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 
sembilan tahun serta pemberantasan buta aksara. Substansi 
kesepahaman tersebut antara lain kesediaan Kota Medan berbagi 
dana (budget sharing) untuk mendukung pembangunan pendidikan di 
Kota Medan. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir di 
berbagai jenjang pendidikan telah pula diterapkan system manajemen 
berbasis sekolah (MBS) guna memberdayakan sekolah. Sistem MBS 
ini memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk membuat 
kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan 
menggunakan sumber daya yang tersedia demi kepentingan 
peningkatan mutu pelayanan pendidikan.  

 
Walaupun keinginan kuat dan kesungguhan Pemerintah Kota Medan 
untuk mewujudkan amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan 
Nasional nampak nyata selama 5 (lima) tahun terakhir, bahkan 
terimplementasi dalam alokasi anggaran pendidikan tahun 2010 yang 
telah mencapai Rp 770.033.487.900,- atau 29,69 persen dari total 
belanja daerah. Namun,  harus diakui peningkatan mutu pendidikan 
pada masa yang akan datang tetap membutuhkan revitalisasi 
pendidikan yang berkelanjutan. 
 

Tabel 8. 
Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD  

Kota Medan Tahun 2007–2010 (Milyar Rupiah) 

 
No 

 
Belanja lgs/BTL 

Tahun (Rp) 

2007 2008 2009 2010 

1. Belanja Langsung 61,66 90,86 133,462 145,209 

2. Belanja Tak Langsung 352,54 447,12 553,053 624,824 

 Jumlah 414,19 537,97 686,515 770,033 

   Sumber: Bagian Keuangan Setdakota Medan 

Revitalisasi pendidikan pada masa yang akan datang sangat 
penting untuk  memperluas akses dan pemerataan pendidikan 
dasar dan menengah yang semakin bermutu, khususnya kepada 
masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di wilayah lingkar luar 
Kota Medan, baik formal maupun non formal. Di samping itu, juga 
diperlukan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan 
pendidikan anak usia dini, menumbuh kembangkan budaya baca 
untuk membangun masyarakat membaca, peningkatan mutu 
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semua jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan 
sarana pendidikan yang lebih berkualitas, sehingga secara 
bertahap dapat mencapai standar nasional pelayanan pendidikan, 
perbaikan distribusi guru dan meningkatkan relevansi pendidikan 
dengan pasar kerja, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan 
pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip good 
governance dan peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam 
penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan pada masa 
yang akan datang. 
 

b. Permasalahan 
 
Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan pendidikan 

sampai tahun 2010, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan 
pendidikan di Kota Medan dapat disajikan sebagai berikut : 

 

1. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan 

Permasalahan utama peningkatan akses dan pemerataan pelayanan 
pendidikan, antara lain adalah masih terbatasnya penduduk usia 
sekolah, khususnya usia 4-6 tahun yang dapat mengeyam pendidikan 
anak usia dini (PAUD), baik itu Taman Kanak-Kanak (TK), RA, 
ataupun penitipan anak. Sampai tahun 2010, jumlah anak atau siswa 
yang mengeyam jenjang pendidikan TK/RA/Penitipan Anak 
diperkirakan baru mencapai 59,36 persen. Oleh karena itu, dari 
108,949 anak usia 4-6 tahun, diperkirakan baru sekitar 64,675 anak 
yang mengeyam pendidikan pra-sekolah. Namun dipahami bahwa 
penduduk usia  ≤ 7 thn yang sudah mengeyam pendidikan pada 
tingkat SD yang mencapai 43,367, jika di akulumasi secara murni 
maka APM usia PAUD telah mencapai 99,17 persen. 
 
Selanjutnya, walaupun angka partisipasi murni (APM) di setiap jenjang 
pendidikan relatif telah cukup tinggi, namun kondisi angka putus 
sekolah (APS) tetap harus mendapat perhatian, sebab menunjukkan 
meningkat pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, (SD/MI : 
0,09 persen, SMP/MTs : 0,34 persen dan SMA/SMK/MA :                    
0,83 persen). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, angka putus 
sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan juga lebih banyak 
dipengaruhi oleh faktor dan alasan kecenderungan ekonomi,              
disamping faktor-faktor natural dan kultural. 
 
Masih relatif rendahnya akses dan pemerataan pendidikan 
masyarakat akan semakin menonjol pada jenjang pendidikan tinggi, 
sehingga hal ini juga menunjukkan kesenjangan partisipasi pendidikan 
antara kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan 
penduduk kurang mampu (miskin). Sampai tahun 2010, angka 
melanjutkan dari SMA/SMK/MA ke jenjang pendidikan tinggi 
diperkirakan baru mencapai 28,4 persen. Demikian juga pendidikan 
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non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia 
kerja, maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat, masih 
belum sepenuhnya dapat diakses secara luas oleh seluruh 
masyarakat. Di samping itu, kesadaran masyarakat khususnya yang 
berusia dewasa untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan relatif juga masih rendah. 
 
Beberapa upaya pokok yang diperkirakan dapat meningkatkan akses 
dan pemerataan pendidikan masyarakat di semua jenjang pendidikan 
antara lain : 

a. Memperluas akses pendidikan pra sekolah yang lebih merata 
dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk 
miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar luar, dan 
masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan 
operasional sekolah (BOS) yang lebih besar, sehingga siswa dan 
orang tua benar-benar terbebas dari biaya pendidikan yang harus 
dibebankan kepada orang tua siswa. Di samping itu, masih perlu 
dibangun sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk 
mendorong pemerataan pendidikan dari sisi lokasi pendidikan yang 
disediakan. 

 
 Diperkirakan Kota Medan masih membutuhkan pembangunan 

TK/RA/Penitipan Anak secara merata sebanyak 19 unit, untuk bisa 
meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini 
(PAUD) tahun 2015, Di samping itu, Kota Medan juga 
membutuhkan pembangunan sekolah baru untuk jenjang 
pendidikan dasar yaitu sebanyak  5 SMP, 8 MI, 5 MTs, sehingga 
setiap Kecamatan memiliki jumlah sekolah jenjang pendidikan 
dasar yang proporsional dengan jumlah anak usia sekolah pada 
jenjang yang sama di kecamatan yang ada. 

 
b. Meningkatkan pemerataan jenjang pendidikan menengah, baik 

melalui jalur formal maupun non formal, sehingga dapat 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan pendidikan 
menengah ini salah satunya harus dilakukan dengan peningkatan 
penyediaan beasiswa untuk siswa kurang mampu, sehingga 
terhindar dari putus sekolah dengan alasan ekonomi. Di samping 
itu, Kota Medan juga perlu membangun sarana dan prasarana 
untuk jenjang pendidikan menengah bermutu dan fasilitas 
pendidikan terutama laboratorium, peralatan, perpustakaan dan 
buku. 

 
Diperkirakan Kota Medan membutuhkan pembangunan sekolah 
baru SMA/SMK/MA secara merata sebanyak 3 sekolah untuk SMA, 
9 sekolah untuk SMK dan 5 untuk MA, sehingga setiap kecamatan 
memiliki jumlah sekolah pada jenjang yang sama. Untuk fasilitas 
pendidikan, diperkirakan dibutuhkan pembangunan baru 
laboratorium dan peralatannya sebanyak 106 unit, serta 
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perpustakaan dan buku sebanyak 93 unit, sehingga setiap sekolah 
SMA/SMK/MA memiliki laboratorium/peralatan perpustakaan/Buku 
serta lebih memadai guna menunjang proses belajar mengajar 
yang semakin bermutu. 

Tabel 8. 
Kebutuhan Pembangunan Sekolah Baru Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Tahun 2010 

 
No 

 
Uraian 

Jenjang Pendidikan 

TK SD MI SMP MTs SMA SMK MA 

1. Kebutuhan 
Pembangunan 
Sekolah baru 

114 - 8 5 5 3 9 5 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan 

 
a. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan 

keberaksaraan  fungsional, yang didukung oleh upaya 
menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat 
membaca (literate society). 

 
2. Peningkatan Mutu Relevansi Pendidikan  

Permasalahan utama lainnya dalam penyelenggaraan urusan 
pendidikan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah terkait dengan 
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini diperlukan guna 
mendorong lulusan-lulusan agar  memiliki kompetensi dan kecakapan, 
sehingga memudahkan siswa untuk meneruskan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi atau siap bersaing di pasar kerja. Relatif 
masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan disebabkan 
beberapa faktor pokok, seperti : 

a. Ketersediaan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memiliki 
kualifikasi dan kompetensi yang baik secara kuantitas maupun 
kualitas 

b. Fasilitas belajar belum tersedia sepenuhnya secara memadai 

c. Biaya operasional pendidikan yang disediakan pemerintah belum 
sepenuhnya memadai    untuk     membebaskan   siswa dari 
biaya-biaya komplementer operasional sekolah 

d. Kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan 
dunia industri yang belum sepenuhnya optimal. 

  
Untuk mencapai rasio guru-murid yang dipersyaratkan, maka Kota 
Medan masih membutuhkan pengangkatan guru SD/MI sebanyak          
137 orang, SMP/MTs sebanyak 37 orang, SMA/SMK/MA sebanyak  
115 orang. Selanjutnya, untuk meningkatkan mutu dan relevansi 
pendidikan juga diperlukan peningkatan kualifikasi akademik guru di 
seluruh jenjang pendidikan. Untuk mewujudkan amanah Undang-
Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka Kota 
Medan masih membutuhkan peningkatan kualifikasi akademik guru 
sebanyak 5.630 untuk guru SD/MI, sebanyak 1.997 untuk guru 
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SMP/MTs, dan sebanyak 807 untuk guru SMA/SMK/MA, baik melalui 
pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan untuk sertifikasi. 

 
Tabel 8. 

Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Kualifikasi Akademik  
Tahun 2010 

No Jenjang 
Pendidikan 

Kualifikasi Akademik Jumlah Guru 

≤ D3 ≥ D4/S1 

1 SD 4.713 7.600 12.313 

2 MI 189 548 737 

3 SMP 1.130 7.278 8.408 

4 MTs - 1.493 1.493 

5 SMA 421 5.515 5.936 

6 SMK 344 3.692 4.036 

7 MA 129 3.006 3.135 

 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan 

 
Di samping itu, Kota Medan juga perlu melakukan rehabilitasi 
sekolah/ruang kelas yang mengalami kerusakan berat sebanyak          
430 RK dan rusak ringan sebanyak 702 RK untuk jenjang SD/MI.  
Selanjutnya sebanyak 86 RK rusak berat dan sebanyak  273  RK 
untuk rusak ringan di jenjang SMP/MTs. Kemudian sebanyak 9 RK 
rusak berat dan sebanyak  179 RK rusak ringan pada jenjang 
pendidikan SMA/SMK/MA. 

  Tabel 8. 
Ruang Kelas (RK) Rusak Berat dan Ringan Dalam Semua Jenjang 

Pendidikan Tahun 2010 

No Kondisi (RK) 

Jenjang Pendidikan 

Dasar Menengah 

SD MI SMP MTs SMA SMK MA 

1. Rusak  Berat 430 18 86 23 9 - 6 

2 Rusak Ringan 702 52 273 18 54 125 191 

 Jumlah 1.132 70 359 41 63 125 197 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan 

Peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan juga harus 
dilakukan dengan peningkatan fasilitas pendidikan yang sudah ada 
guna memperkuat pendidikan keterampilan, khususnya bagi peserta 
didik yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 
Diperkirakan sampai tahun 2015, Kota Medan masih memerlukan 
peningkatan fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan peralatan 
sebanyak 303 sekolah, perpustakaan  dan buku sebanyak                   
131 sekolah. 

 

3. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 

 Permasalahan manajemen pelayanan pendidikan yang terkait dengan 
kewenangan daerah adalah perlunya menyelenggarakan standar 
pelayanan minimal (SPM) secara bertahap dan konsisten, termasuk 
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan 
dan merevitasilasi peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite 



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Medan Tahun 2011 - 2015 

 

 

VIII-265 

 

sekolah. Untuk itu, perlu peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan 
pendidikan melalui prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas dan 
partisipasi, di samping mendorong peran serta masyarakat khususnya 
dalam pembiayaan pendidikan yang diwadahi dalam bentuk Dewan 
Pendidikan dan komite Sekolah/Madrasah. 

 
 

c. Sasaran 

Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan kota yang teratur 
dan realistis, maka berdasarkan kondisi, tantangan dan permasalahan 
yang dihadapi urusan pendidikan dalam 5 (lima) tahun ke depan, 
disajikan sasaran pembangunan pendidikan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya APK pendidikan anak usia dini tahun 2015 menjadi   
80,10 % persen. 

2. Meningkatnya persentase penduduk yang berusia ≥15 tahun yang 
melek huruf tahun 2015 menjadi 99,96 persen. 

3. Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A tahun 2015 
menjadi 116,82  persen. 

4. Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B tahun 
2015 menjadi  110,89 persen. 

5. Meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C 
tahun 2015 menjadi  107,85 persen. 

6. Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A tahun 2015 
menjadi 97,12 persen. 

7. Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B tahun 
2015 menjadi 82,40 persen. 

8. Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C 
tahun 2015 menjadi 70,06 persen. 

9. Menurunnya angka putus sekolah SD/MI tahun 2015 menjadi  
0,08 persen. 

10. Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2015 menjadi 
0,32 persen. 

11. Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA  tahun 2015 
menjadi 0,78 persen. 

12. Meningkatnya angka kelulusan SD/MI tahun 2015 menjadi         
99,99 persen 

13. Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs tahun 2015 menjadi 
99,94 persen. 

14. Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi 
98,08 persen. 

15. Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts tahun 
2015 menjadi  101,96 persen. 

16. Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA tahun 2015 menjadi  98,76 persen. 
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17. Meningkatnya proporsi tenaga pendidik dan kependidikan yang 
memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi tahun 
2015 menjadi 89,30 persen. 

18. Menurunnya disparitas pasrtisipasi dan kualitas pelayanan 
pendidikan antar wilayah (inti kota dan pinggir kota), gender dan 
sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. 

19. Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar 
tahun 2015 menjadi 0,01 persen. 

20. Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan 
menengah tahun 2015 menjadi 0,04 persen. 

21. Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SD = 
SMP ) tahun 2015 menjadi 1 : 20. 

22. Meningkatnya rasio guru/murid pendidikan menengah tahun 2015 
menjadi 1 : 14. 

23. Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang 
pendidikan dasar tahun 2015 menjadi 1 : 30. 

24. Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang 
pendidikan menengah tahun 2015 menjadi 1 : 30. 

 
d. Arah Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pendidikan yang 
semakin berkualitas, maka kebijakan penyelenggaraan pendidikan 
tahun 2011-2015 diarahkan kepada : 
1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.  
2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan 
3. Meningkatkan Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. 

 
e. Program 

 

Secara operasional implementasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan pendidikan tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam 
berbagai program pokok, antara lain : 

 
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.  

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses anak usia 
sekolah (4-6) tahun mengeyam pendidikan formal, baik di 
tingkat play group dan taman kanak-kanak.  

2. Wajib Belajar Pendidikan Universal  (SD/MI + SMP/MTs) 

Program ini dimaksud untuk meningkatan kualifikasi  warga 
Kota Medan hingga menyelesaikan SMP dan sederajat sebagai 
upaya untuk memenuhi tuntutan Education for All (EFA)  dan 
MDGs.  
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3. Program SMA/SMK 
Program ini dimaksud untuk meningkatkan akses Pendidikan 
menengah yang bermutu secara bertahap dan berkelanjutan. 

4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal. 
Program ini dimaksud untuk mendukung penyelenggaraan 
pendidikan non formal dan informal oleh berbagai lembaga 
institusi pendidikan luar sekolah. 

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
Program ini dimaksud untuk meningkatkan kualifikasi pendidik 
dan tenaga kependidikan hingga mencapai S1 atau AIV serta 
untuk menjamin kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan 
melalui sertifikasi. 

          
f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015. 

Untuk mencapai  prioritas akses dan kualitas pendidikan, dapat 
dicapai dengan dukungan beberapa SKPD, yaitu  : 

 
1) Dinas Pendidikan Kota Medan 
2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan 
3) Kecamatan se-Kota Medan 

 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 1   Pendidikan                                 

1 1 01 Program 
Pendidikan Anak 
Usia dini 

Meningkatnya 
APK pendidikan 
anak  usia 4-6 
tahun yang 
mengenyam 
pendidikan pra 
sekolah 

% 59 64 5.329,2 68 6.172,2 72 6.789,4 76 7.468,3 80 8.215,2 80 33.974,3 Dinas Pendidikan 

1 1 02 Program Wajib 
Belajar 
Pendidikan 
Dasar Universal 

Meningkatnya 
APK SD/MI/Paket 
A 

% 115 115 78.774,3 116 97.344 116 107.078,4 116 117.786,2 117 129.564,9 117 530.547,8 Dinas Pendidikan 

1 1 03 Program 
Pendidikan 
Menengah 

Meningkatnya 
APK 
SMA/SMK/MA 

% 94 97 25.920,7 100 36.591,7 102 39.852,1 105 35.564,8 108 38.411,2 108 176.340,5 Dinas Pendidikan 

1 1 04 Program 
Pendidikan Non 
Formal dan 
Informal 

Penduduk usia 
>15 tahun yang 
melek huruf  

% 100 100 698,7 100 768,6 100 845,4 100 930 100 1.023 100 4.265,6 Dinas Pendidikan 

1 1 05 Program 
Peningkatan 
Mutu Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan 

 

 

 

 

Meningkatnya 
proporsi pendidik 
yang memenuhi 
kualifikasi 

% 89 89 54.903,1 89 60.393,4 89 66.432,7 89 73.076 89 80.383,6 89 335.188,9 Dinas Pendidikan 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 
SKPD 

PENANGGUNG 
JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 

Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program 
Peningkatan 
Penataan 
Kehidupan Sosial 
Masyarakat 

Meningkatnya 
informasi 
mengenai 
kualitas 
pendidikan 

% 100 100 270 100 0 100 300 100 300 100 150 100 1.020 Balitbang 

1 20 02 Program 
Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Meningkatnya 
partisipasi 
Pendidikan  Anak 
Usia Dini 

% 100 100 210 100 241,5 100 277,7 100 319,4 100 367,3 100 1.415,9 Kecamatan  
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8.5.3  Peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat  
a. Kondisi Umum 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan 
nasional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal 
ini sesuai dengan UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa 
pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu 
hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 
Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung 
pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan. Kesehatan yang baik akan menghasilkan 
kualitas manusia yang lebih baik, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan produktivitas masyarakat.  

Kunci sukses dalam pembangunan kesehatan  sangat ditentukan 
oleh komitmen dari semua pihak, baik dari lingkungan eksekutif, legislatif, 
masyarakat  maupun   swasta, serta  harus  dilaksanakan  dengan prinsip-
prinsip : (1) Perikemanusian,  yang mengandung arti pembangunan 
kesehatan harus berlandaskan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, 
digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga kesehatan perlu berbudi luhur, 
memegang teguh etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip peri 
kemanusiaan dalam    penyelenggaraan   pembangunan    kesehatan,        
(2) Pemberdayaan dan Kemandirian, yang berarti setiap orang dan 
masyarakat bersama dengan pemerintah berperan, berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. 
Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong 
peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan 
berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri 
serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial serta gotong-
royong, (3)  Adil dan Merata, yang berarti dalam pembangunan 
kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa memandang suku, 
golongan, agama, dan status sosial ekonominya, serta (4) Pengutamaan 
dan Manfaat, yaitu pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 
mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan 
atau golongan dan pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain 
ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin. 

Derajat kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu 
indikator kemajuan pembangunan dengan fokus pada  4 (empat) faktor  
yang  harus     mendapat    perhatian    dan    penanganan    secara   
komprehensif,   yaitu  : (1). Kualitas   pelayanan  kesehatan (SDM  dan  
sarana/prasarana    kesehatan),  (2). prilaku    masyarakat, (3).  
lingkungan, dan (4). Keturunan. Dengan penanganan yang lebih 
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komprehensif terhadap ke 4 (empat) faktor tersebut, tujuan pembangunan 
kesehatan akan dapat lebih mudah untuk diwujudkan.  

Di Kota Medan, Pembangunan kesehatan selama tahun 2005-2009 
telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator makro  kesehatan  penduduk   yang   
menunjukkan angka-angka yang semakin baik.  

  
Tabel 8. 

Indikator Kesehatan Masyarakat Kota Medan Tahun 2005-2009 

No Jenis Indikator 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Angka Kelahiran Total (%) 2,27 2,16 2,13 2,11 2,10 

2. Angka Harapan Hidup (Tahun) 70,70 70,70 71,10 71,20 71,50 

3. Angka Kematian Bayi (%) 58 43 25 20 16 

4. Angka Kematian Ibu 20 6 11 13 7 

7. Angka Kesakitan Umum 15,81 20,43 20,13 20,15 18 

8. Pravalensi Gizi Buruk 463 479 447 163 147 

 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan, 2009 

 
Dari tabel 8.43 di atas, terlihat bahwa kelahiran total mengalami 

penurunan, yaitu 2,27 per 1.000 tahun 2005 menjadi 2,10 per 1.000 tahun 
2009. Penurunan Angka Kelahiran Total ini dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain : kondisi kesehatan, pendidikan,  penghasilan, 
perumahan, agama, dan sikap terhadap jumlah keluarga. Di samping itu, 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh menurunnya 
angka kematian bayi per 1.000 kelahiran, yaitu dari 58 tahun 2005 
menjadi 16 tahun 2009, dan angka kematian ibu menunjukkan angka yang 
semakin membaik, yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka 
kematian ibu dari 20 pada tahun 2005 menjadi 7 pada tahun 2009.  

Indikator lain yang menunjukkan semakin meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat adalah berkurangnya angka kesakitan umum dari 
15,81 pada tahun 2005 menjadi 18 pada tahun 2009, dan angka 
pravalensi gizi buruk yang menunjukkan angka yang semakin menurun, 
yaitu 463 kasus pada tahun 2005 menurun menjadi 147 kasus pada tahun 
2009. Indikator-indikator di atas menunjukkan adanya perbaikan 
kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang ditandai dengan 
meningkatnya angka harapan hidup masyarakat  Kota Medan dari 70,70 
tahun 2005 menjadi 71,50 tahun 2009. Tinggi rendahnya indikator 
kesehatan tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 
pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan, prilaku masyarakat, lingkungan, 
perumahan, pendidikan, penghasilan, dan keturunan. 

Pada hakekatnya keberhasilan pemerintah kota dalam 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut tidak terlepas dari 
dukung masyarakat dan dunia usaha melalui 3 (tiga) upaya pokok, yaitu : 

1) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk idup sehat 
melalui upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang 
dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sasaran utama upaya ini adalah 
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seluruh masyarakat di 151 Kelurahan agar berperilaku hidup bersih 
dan sehat, serta seluruh keluarga agar sadar gizi.  

2) Meningkatkan mutu dan pemeraan pelayanan kesehatan. Sasaran 
utamanya adalah : setiap penduduk miskin mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang bermutu, setiap bayi, anak, ibu dan kelompok 
masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit, di setiap Kelurahan 
tersedia SDM kesehatan yang kompeten, di setiap Kelurahan tersedia 
cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar, setiap Puskesmas dan 
jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di 
wilayah kerjanya, pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, 
Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu. 

3) Meningkatkan  manajemen dan pembiayaan  kesehatan. Sasaran 
utama dari upaya ini adalah : pembangunan kesehatan memperoleh 
prioritas penganggaran pemerintah kota, anggaran kesehatan 
diutamakan untuk pencegahan dan promosi kesehatan, dan 
terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi 
penduduk miskin. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, 
kewajiban pokok Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan 
wajib kesehatan adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta 
menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
terjangkau, terutama bagi ibu dan anak, serta penduduk miskin.                   
Di samping itu, dari sisi anggaran, Pemerintah Kota juga wajib 
mengalokasikan anggaran kesehatan yang memadai minimal 10 % dari 
APBD setiap tahunnya guna menjamin terselenggaranya pelayanan 
kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. 

Pembangunan kesehatan di Kota Medan ke depan harus diarahkan 
pada upaya peningkatan promotif dan preventif disamping peningkatan 
akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, utamanya kesehatan ibu, 
anak dan penduduk miskin. Disamping itu,  reformasi pembangunan 
kesehatan perlu juga dilakukan dengan mengubah paradigma masyarakat 
terhadap kesehatan yang selama ini diartikan pengobatan (kuratif), 
diubah menjadi “sehat itu indah, dan sehat itu gratis”. Sakit secara 
gratis itu  hanya ditujukan bagi penduduk yang tidak mampu,  miskin, dan 
sangat miskin. Pembangunan kesehatan di Kota Medan ke depan harus 
dirancang dengan berwawasan kepada “Pembangunan Kesehatan  
Berbasis Prilaku”. Wawasan pembangunan kesehatan tersebut  
mengandung arti bahwa pembangunan kesehatan harus diimbangi 
dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, 
mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan 
yang berkelanjutan (sustainable development). Disamping itu, untuk 
menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali 
dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu 
promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan 
berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama 
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pada percepatan pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan 
masyarakat secara keseluruhan. 

Secara umum ada 3 (tiga) sasaran pokok penyelenggaraan 
kesehatan di Kota Medan, yaitu : (1) meningkatnya kesadaran masyarakat 
untuk untuk hidup    bersih    dan  sehat  melalui    upaya    promotif   dan    
preventif, (2) Meningkatnya  mutu    dan   pemerataan      pelayanan     
kesehatan,   dan  (3) meningkatnya manajemen dan pembiayaan 
pelayanan kesehatan. Sampai tahun 2009, kesadaran masyarakat untuk 
hidup bersih dan sehat menunjukkan kecenderungan yang 
menggembirakan. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator 
utama seperti data tabel di bawah ini : 

Tabel 8. 
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup 

Sehat dan Bersih Tahun 2009 

No IKK Satuan 
Capaian 
Kinerja 

1. Institusi yang dibina % 85 

2. Rumah/Bangunan Bebas Jentik Nyamuk AEDES % 81,8 

3. Tempat Umum Hygiene Sanitasi % 93,9 

4. Rumah Tangga Sehat % 85,9  

5. Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif % 0,01  

6. Kelurahan dengan Garam Beryodium Baik % 0 

7. Posyandu Purnama % 41,7 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan, 2009 

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk untuk hidup bersih dan 
sehat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif. Komitmen 
Pemerintah Kota Medan dalam i peningkatan akses dan pemerataan 
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ditunjukkan oleh beberapa 
indikator seperti berikut: ,i (a) pembangunan Rumah Sakit Type C di 
Medan Utara, (b) pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar gratis dan   
Jaminan  Pemeliharan  Kesehatan  Medan   Sehat (JPK-MS),                         
(c) peningkatan status pelayanan 13 Puskesmas menjadi Puskesmas 
Rawat Inap dan penambahan jam kerja Puskesmas/Pustu,                           
(d) Penambahan  Ruang  kelas   III   dan   Kelas    Wings    di    Rumah   
Sakit  Dr. Pirngadi, (e) pengoperasian Puskesmas Keliling sebanyak              
27 unit, (f) perbaikan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu, 
serta (g) dibentuknya Kelurahan siaga di 151 Kelurahan.  

Di samping peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih 
dan sehat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait 
dengan akses, mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.            
Akses, mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan menjadi sangat 
penting karena berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan 
masyarakat. Ada 4 (empat) indikator yang menunjukkan bahwa akses, 
mutu dan keterjangkauan pelayanan   kesehatan   telah   
diimplementasikan   di   masyarakat,  yaitu : (1) pemanfaatan masyarakat 
terhadap layanan Puskesmas dan jaringannya, (2) pemanfaatan     
masyarakat     terhadap     pelayanan    Rumah    Sakit, (3) perbandingan 
antara Rumah Sakit dengan laboratorium kesehatan, dan (4) kemampuan 
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Rumah Sakit memberikan 4 jenis pelayanan dokter spesialis dasar, serta 
tersedianya obat generik dan non generik. 

Tabel 8. 
Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan Tahun 2009 

No Sarana dan SDM Kesehatan Jumlah 

1. Rumah Sakit Umum 47 

2. Rumah Sakit Jiwa 5 

3. Rumah Sakit Ibu dan Anak 8 

4. Rumah Sakit Khusus 3 

5. Puskesmas  39 

6. Puskesmas Rawat Inap 11 

7. Puskesmas Pembantu 41 

8. Praktek Dokter Umum 781 

9. Praktek Dokter Spesialis 379 

10. Praktek Dokter Bersama  8 

11. Praktek Dokter Gigi 266 

12. Laboratorium Kesehatan 11 

13. Kelurahan Siaga 151 

14. Puskesmas Keliling 27 

15 Dokter Umum 153 

16. Dokter Gigi 98 

17. Bidan 367 

18. Perawat 425 

19. Apoteker  8 

20. Asisten Apoteker 144 

21. Tenaga Gizi 45 

22. Tenaga Kesehatan Masyarakat 12 

23. Tenaga Sanitasi 48 

24. Analisis  35 

25. Magister 12 

26. Lain-lain 113 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan  

Dari tabel 8.45 di atas terlihat bahwa sarana/prasarana dan tenaga 
kesehatan di Kota Medan jumlahnya sudah cukup memadai, namun yang 
menjadi permasalahan adalah kualitas dan penyebaran sarana dan 
tenaga kesehatan tersebut. Adakalanya di beberapa tempat terdapat 
banyak sarana dan tenaga kesehatan, tetapi di tempat lain mengalami 
kekurangan. Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya 
kualitas sarana dan tenaga kesehatan yang ada, dimana untuk 
meningkatkan kualitas sarana dan tenaga kesehatan tersebut dibutuhkan 
komitmen dari pemerintah kota secara berkelanjutan dan didukung oleh 
masyarakat , dunia usaha dan dunia pendidikan. 

Kemudian, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan 
kesehatan di Kota Medan, pemerintah kota harus mempunyai komitmen 
yang kuat dalam  pengelolaan manajemen dan pembiayaan kesehatan 
dan harus mendukung Undang-Undang pembiayaan kesehatan yang 
baru, yang mensyaratkan Kab/Kota menyediakan anggaran kesehatan           
10 % dari APBD dan 5 % dari APBN. Salah satu langkah awal yang harus 
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dilakukan pemerintah kota adalah pembenahan dan penguatan 
manajemen dan pembiayaan kesehatan. Penguatan manajemen dan 
pembiayaan kesehatan tersebut diharapkan dapat mengarahkan 
pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas penganggaran dari 
pemerintah kota, dimana  anggaran kesehatan tersebut diutamakan untuk 
upaya pencegahan dan promosi kesehatan, serta untuk menciptakan 
sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi kesehatan ibu dan 
anak serta warga miskin. 

Tabel 8. 
Alokasi Anggaran Kesehatan Dalam APBD Kota Medan 

Tahun 2005-2009 

No 

Belanja 
langsung/ 

BTL 
 

2005 (000) 2006 (000) 2007 (000) 2008 (000) 2009 (000) 

1. 

 
Belanja 
Langsung 
 

9,765,285 10,128,680 40,621,564 36,207,846 45,586,849 

2. 

 
Belanja 
Tidak 
Langsung 
 

33,797,538 48,772,076 55,182,308 68,446,033 91,257,987 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan 

 

Dari tabel 8.46 di atas terlihat bahwa anggaran pembangunan 
kesehatan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, tapi disadari 
bahwa anggaran tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada seluruh 
masyarakat. Dukungan pembiayaan dari berbagi pihak masih sangat 
dibutuhkan, terutama dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, 
masyarakat, dan dunia usaha.  

Berdasarkan kondisi umum penyelenggaraan urusan kesehatan  
sampai tahun 2009, berbagai permasalahan pokok penyelenggaraan 
kesehatan di Kota Medan dapat disajikan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk untuk hidup    bersih    
dan  sehat  melalui   upaya   promotif  dan   preventif.  
Permasalahan utama dalam upaya meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk untuk hidup    bersih    dan  sehat, antara lain 
adalah  masih relatif kurangnya kegiatan sosialisasi dan promosi 
tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada  
masyarakat, serta masih terbatasnya sumberdaya promosi kesehatan 
yang menyebabkan pemahaman yang utuh tentang promosi 
kesehatan hanya terbatas pada pemegang program  saja dan belum 
sampai kepada masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan masih 
tingginya angka kebiasaan merokok, masih relatif rendahya 
pemberian air susu eksklusif,  dimana pada tahun 2009 masih 
dijumpai sebanyak 32,45% bayi yang tidak memperoleh ASI eksklusif. 
Hal lain yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat 
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untuk Hidup Bersih dan Sehat adalah masih relatif tingginya 
prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita sebagai  perilaku yang 
salah dalam pola pemberian makanan pada bayi dan balita.Pada 
tahun 2008 terdapat  sebanyak  0,52% (911) balita dengan gizi buruk, 
3,21% (5.676) balita dengan gizi kurang. Hal lainnya yang 
menunjukkan rendahnya PHBS ini adalah adanya  kecenderungan 
meningkatnya penderita HIV/AIDS, yang menggambarkan adanya 
perilaku seksual yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA yang  
sampai pada tahun 2008 diperkirakan t pengguna NAPZA sebanyak 
20.000 orang, dan penderita HIV/AIDS yang mencapai 493 orang.  

 
Beberapa upaya pokok yang diperkirakan dapat meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk untuk hidup    bersih    dan  sehat, 
anatara lain adalah :   

 Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi 
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).  

 Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti 
pos pelayanan terpadu, rumah/klinik  bersalin,  usaha kesehatan 
sekolah), Kelurahan Siaga dan generasi muda.  

 Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.  

 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi 
masyarakat miskin.  

 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan.  

 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan, dan  

 Pengembangan lingkungan/wilayah sehat.  
 

2. Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan 
Permasalahan utama dalam upaya peningkatan mutu dan 
pemerataan pelayanan kesehatan, antara lain adalah masih relatif 
rendahnya kualitas tenaga kesehatan, belum optimalnya pelaksanaan 
pelayanan rujukan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di samping itu, kualitas 
pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit masih relatif rendah, 
terutama yang berhubungan dengan pelayanan administrasi dan 
pelayanan medis. Rendahnya upaya peningkatan akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan ditandai juga dengan  relatif masih rendahnya 
akses dan pelayanan kesehatan terhadap kualitas kesehatan dan gizi  
ibu hamil dan balita,  terutama dari keluarga miskin. 
 
Beberapa upaya pokok yang diperkirakan dapat meningkatkan mutu 
dan pemerataan pelayanan kesehatan, antara lain : 

 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan 
jaringannya. 

 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana 
puskesmas dan jaringannya. 

 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat 
generik esensial. 
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 Peningkatan   pelayanan   kesehatan dasar   yang     mencakup 
sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, 
keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, 
pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. 

 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan. 

 Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III di Rumah 
sakit. 

 Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit. 

 Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit. 

 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan. 

 Pengembangan pelayanan dokter keluarga. 

 Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan.  
 
3. Meningkatkan manajemen dan pembiayaan Kesehatan 

Permasalahan utama dalam upaya meningkatkan manajemen dan 
pembiayaan kesehatan, antara lain ditandai dengan relatif masih 
lemahnya manajemen kesehatan terutama pada tingkat Puskesmas 
dan Rumah Sakit. Lemahnya manajemen kesehatan ini merupakan 
salah satu penyebab  meningkatnya masyarakat Kota Medan yang 
berobat ke luar negeri terutama ke Malaysia/Penang. Permasalahan 
utama lainnya adalah perencanaa pembiayaan kesehatan belum 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, serta belum 
optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan 
pembangunan kesehatan.  
 
Beberapa upaya pokok yang dianggap dapat meningkatkan 
manajemen dan pembiayaan kesehatan  di Kota Medan antara lain: 

 Pengkajian dan penyusunan kebijakan. 

 Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, 
pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan 
administrasi keuangan, serta hukum kesehatan. 

 Pengembangan sistem informasi kesehatan. 

 Pengembangan sistem kesehatan daerah. 

 Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara 
kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang 
berkelanjutan. 

 Penelitian dan pengembangan kesehatan. 

 Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian.  

 Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan 
pengembangan kesehatan. 

 Meningkatkan perencanaan penganggaran kesehatan sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, dimana diharapkan 
dengan perencanaan yang baik, anggaran kesehatan dapat lebih 
efisien dan efektif dalam menunjang pembangunan kesehatan. 

 Mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam   
pembiayaan kesehatan.  
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b. Sasaran 
Dalam rangka merumuskan rencana pembangunan yang terukur 

dan realistis, maka berdasarkan kondisi, tantangan dan permasalahan 
yang dihadapi urusan kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, dapat 
disajikan sasaran pembangunan kesehatan sebagai berikut : 
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk untuk hidup    bersih    dan  

sehat  melalui   upaya   promotif  dan   preventif. 
Sasaran pembangunan kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, 
khususnya di bidang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
untuk hidup    bersih    dan  sehat  melalui   upaya   promotif  dan   
preventif adalah : 

 Meningkatnya status gizi bayi dan balita terutama bayi dan balita 
dari keluarga miskin menjadi 2,7 % pada tahun 2015. Untuk 
mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya  sebagai berikut : 
- Tahun 2011            1,5 %  
- Tahun 2012  1,8 % 
- Tahun 2013  2,1 % 
- Tahun 2014  2,4 % 
- Tahun 2015  2,7 % 

 Berkurangnya Kecamatan bebas dari rawan gizi menjadi   90 % 
pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, 
maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya  sebagai berikut 
- Tahun 2011  86 % 
- Tahun 2012  87 % 
- Tahun 2013  88 % 
- Tahun 2014  89 % 
- Tahun 2015  90 % 

 Meningkatnya persentase Rumah Sehat menjadi 100 % pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya  sebagai berikut : 
- Tahun 2011  84   % 
- Tahun 2012  88   % 
- Tahun 2013  92   % 
- Tahun 2014  96   % 
- Tahun 2015  100 % 

  Meningkatnya persentase tempat-tempat umum yang nyaman dan 
sehat menjadi 100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 
(lima) tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap 
tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  84 % 
- Tahun 2012  88 % 
- Tahun 2013  92 % 
- Tahun 2014  96   % 
- Tahun 2015  100 % 

 Meningkatnya persentase rumah tangga yang Berprilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi 80 % pada tahun 2015. Untuk 
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mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  76 % 
- Tahun 2012  77 % 
- Tahun 2013  78 % 
- Tahun 2014  79 % 
- Tahun 2015  80 % 

 Meningkatnya persentase Posyandu Purnama dan Mandiri menjadi 
50 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun 
tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai 
berikut :  
- Tahun 2011  50 % 
- Tahun 2012  50 % 
- Tahun 2013  50 % 
- Tahun 2014  50 % 
- Tahun 2015  50 % 

 Menurunnya prevalensi penderita HIV/AIDS menjadi 0,4 %  pada 
tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  0,8 % 
- Tahun 2012  0,7 % 
- Tahun 2013  0,6 % 
- Tahun 2014  0,5 % 
- Tahun 2015  0,4 % 

 Menurunnya angka kesakitan DBD menjadi 12,5 % pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  22,5 % 
- Tahun 2012  20    % 
- Tahun 2013  17,5 % 
- Tahun 2014  15    % 
- Tahun 2015  12,5  % 

 
2) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Sasaran pembangunan kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, 
khususnya di bidang Peningkatan akses, kualitas dan keterjangkauan 
pelayanan kesehatan adalah : 

 Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 73,7 pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  73,14 % 
- Tahun 2012  73,28 % 
- Tahun 2013  73,42 % 
- Tahun 2014  73,56 % 
- Tahun 2015  73,70 % 

 Menurunnya   Angka Kematian Bayi  (AKB) menjadi 15,5 pada 
tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
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- Tahun 2011  21,5 % 
- Tahun 2012  20    % 
- Tahun 2013  18,5 % 
- Tahun 2014  17    % 
- Tahun 2015  15,5 % 

 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 74 pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  134,8 % 
- Tahun 2012  119,9 % 
- Tahun 2013  104,4 % 
- Tahun 2014  89,2   % 
- Tahun 2015  74      % 

 Menurunnya Angka kematian Balita (AKB) menjadi 29 pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  52,2 % 
- Tahun 2012  46,4 % 
- Tahun 2013  40,6 % 
- Tahun 2014  34,8 % 
- Tahun 2015  29    % 

 Meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 73,7 pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  73,14 % 
- Tahun 2012  73,28 % 
- Tahun 2013  73,42 % 
- Tahun 2014  73,56 % 
- Tahun 2015  73,70 % 

 Stabilnya  persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 
sebesar 100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 
(lima) tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap 
tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Menurunnya angka rujukan menjadi 1 % pada tahun 2015. Untuk 
mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  1,4 % 
- Tahun 2012  1,3 % 
- Tahun 2013  1,2 % 
- Tahun 2014  1,1 % 
- Tahun 2015  1    % 

 Stabilnya pencapaian sarana kesehatan dengan kemampuan 
laboratorium kesehatan sebesar 100 % pada tahun 2015.            
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Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Stabilnya persentase  Obat  Generik  Berlogo dalam persediaan 
obat di sarana kesehatan Pemerintah sebesar 100 %  pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Meningkatnya Persentase persalinan oleh Tenaga Kesehatan  
menjadi 98 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) 
tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya 
sebagai berikut :  
- Tahun 2011  92 % 
- Tahun 2012  94 % 
- Tahun 2013  96 % 
- Tahun 2014  98 % 
- Tahun 2015  98 % 

 Stabilnya persentase Kelurahan dengan Universal Child 
Immunization (UCI) menjadi 100 % pada tahun 2015.                
Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Stabilnya persentase Penanganan KLB di bawah 24 jam menjadi 
100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun 
tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai 
berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Meningkatnya persentase Ibu Hamil yang memperoleh tablet Fe 
menjadi 90 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) 
tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya 
sebagai berikut :  
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- Tahun 2011  82 % 
- Tahun 2012  84 % 
- Tahun 2013  86 % 
- Tahun 2014  88 % 
- Tahun 2015  90 % 

 Meningkatnya persentase bayi yang memperoleh ASI eksklusif  
menjadi 90 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) 
tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya 
sebagai berikut :  
- Tahun 2011  82 % 
- Tahun 2012  84 % 
- Tahun 2013  86 % 
- Tahun 2014  88 % 
- Tahun 2015  90 % 

 Stabilnya  persentase Murid SD/Madrasah Ibtidaiyah yang 
memperoleh pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebesar 100 % 
pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun 
tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai 
berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Meningkatnya Persentase Pekerja yang memperoleh pelayanan 
kesehatan kerja menjadi 98 % pada tahun 2015. Untuk mencapai 
sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk 
setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  82 % 
- Tahun 2012  84 % 
- Tahun 2013  86 % 
- Tahun 2014  88 % 
- Tahun 2015  90 % 

 Stabilnya persentase Keluarga Miskin (Gakin) yang memperoleh 
pelayanan kesehatan sebesar 100 % pada tahun 2015.          
Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 
3) Peningkatan manajemen dan pembiayaan kesehatan. 

Sasaran pembangunan kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, 
khususnya di bidang Peningkatan manajemen dan pembiayaan 
kesehatan adalah: 
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 Meningkatnya   dukungan  Anggaran  kesehatan  secara  bertahap 
rata-rata per tahunnya menjadi 15 pada tahun 2015.                     
Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan 
sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  11 % 
- Tahun 2012  12 % 
- Tahun 2013  13 % 
- Tahun 2014  14 % 
- Tahun 2015  15 % 

 Tercapainya alokasi Anggaran Kesehatan yang berasal dari 
Pemerintah  sebesar Rp. 100.000,-  (seratus ribu rupiah)               
per kapita per tahun  menjadi 100.000/perkapita   pada tahun 
2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka 
ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
-   Tahun 2011  100.000/kapita/tahun 
-   Tahun 2012  100.000/kapita/tahun 
-   Tahun 2013  100.000/kapita/tahun 
-   Tahun 2014  100.000/kapita/tahun 
-   Tahun 2015  100.000/kapita/tahun 

 Stabilnya  persentase penduduk (termasuk Gakin) yang menjadi 
peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan menjadi 100 % pada 
tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun tersebut, 
maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Tercapainya  Rasio Dokter Keluarga per 1.000 penduduk menjadi 
2/1.000 penduduk pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran         
5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap 
tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  2/1.000 penduduk 
- Tahun 2012  2/1.000 penduduk 
- Tahun 2013  2/1.000 penduduk 
- Tahun 2014  2/1.000 penduduk 
- Tahun 2015  2/1.000 penduduk 

 Tersedianya Dokumen Sistem Kesehatan Daerah menjadi 100 % 
pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun 
tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai 
berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 
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 Meningkatnya Rencana Kontingensi (”Contingency Plan”) di 
bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana 
menjadi 100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) 
tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya 
sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Tersedianya Profil Kesehatan Kota Medan (”Medan City Health 
Profile”) menjadi 100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai 
sasaran 5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk 
setiap tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Terlaksananya Survei Kesehatan Daerah minimal 1 kali dalam             
5 tahun menjadi 100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 
5 (lima) tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap 
tahunnya sebagai berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 

 Meningkatnya  persentase Puskesmas dengan status ”Mandiri 
menjadi 50 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) 
tahun tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya 
sebagai berikut :  
- Tahun 2011  10 % 
- Tahun 2012  20 % 
- Tahun 2013  30 % 
- Tahun 2014  40 % 
- Tahun 2015  50 % 

 Beroperasinya 13 unit Puskesmas dengan fasilitas rawat inap 
yang melaksanakan fungsi pelayanan Dokter Spesialis menjadi 
100 % pada tahun 2015. Untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahun 
tersebut, maka ditetapkan sasaran untuk setiap tahunnya sebagai 
berikut :  
- Tahun 2011  100 % 
- Tahun 2012  100 % 
- Tahun 2013  100 % 
- Tahun 2014  100 % 
- Tahun 2015  100 % 
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c. Arah Kebijakan 
Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan kesehatan yang 
berkualitas, maka kebijakan  penyelenggaraan  kesehatan  tahun       
2011-2015 diarahkan kepada : 
1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan  

usaha preventif dan promotif yang dipadukan secara seimbang dengan 
dengan tindakan kuratif, serta peningkatan pendidikan kesehatan pada 
masyarakat sejak usia dini.  

2. Meningkatkan  mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui 
peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar dan 
rujukan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.  

3. Peningkatan manajemen dan pembiayaan kesehatan. 
 

 
d. Program  
Secara operasional implementasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan kesehatan tahun 2011-2015 dijabarkan ke dalam 
berbagai program pokok, antara lain : 

1. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga dan 
masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS), serta upaya-upaya kesehatan yang berbasis 
masyarakat (UKBM). 

2. Program Lingkungan Sehat 
Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang 
lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan, 
untuk menggerakkan pembangunan lintas sektor yang  berwawasan 
kesehatan. 

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan 
kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, 
meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. 

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan 
Program ini bertujuan meningkatkan mutu dan pemerataan  pelayanan 
kesehatan perorangan. 

5. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit 
Program ini ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian 
dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.  

6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga 
dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, terutama pada ibu 
hamil, bayi dan anak balita serta usia produktif. 

7. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 
Program ini bertujuan meningkatkan jumlah ,jenis, mutu dan 
penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM, kesehtan lainnya serta 
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pemberdayaan profesi kesehatan , sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan kesehatan. 

8. Program Pengawasan Obat/Perbekalan Kesehatan, Serta 
Pengawasan Obat  Dan Makanan 
Program ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat 
dalam mengkonsumsi makanan yang beredar di pasaran.  Kegiatan-
kegiatan diarahkan pada pengawasan  produk yang  yang  dikonsumsi 
masyarakat  baik dari segi kebersihan sanitasi, terhindar dari 
pencemaran bahan bahan berbahaya termasuk bahan kemasannya. 

9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Serta Sarana/ 
Prasarana Puskesmas/Pustu/ Jaringannya 
Program ini bertujuan meningkatkan standar mutu pelayanan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemenuhan 
terhadap jumlah, ,jenis, penyebaran tenaga kesehatan serta 
pemberdayaan profesi kesehatan, sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan kesehatan dan kebutuhan sarana/prasarana 
Puskesmas/Pustu/jaringannya. 

10. Program Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan 
Program ini bertujuan mengembankan kebijakan dan manajemen 
pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem 
Kesehatan Nasional (SKN). 

 

e. Matriks Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2011 – 2015 

Untuk mencapai prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas 
Kesehatan Masyarakat, program-program kerja tersebut diuraikan kepada 
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD berikut ini: 

1) Dinas Kesehatan 
2) RSUD Dr. Pirngadi 
3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
4) Badan Penelitian dan Pembangunan 
5) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 
6) Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda 
7) Kecamatan 

 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan sebagai 
berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 2   Kesehatan                                 

1 2 01 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
kesehatan 
Masyarakat 

% 100 100 143,6 100 158 100 173,8 100 191,1 100 210,2 100 876,7 Bag. Kesra Setda 

1 2 02 Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
kesadarang 
kesehatan 
masyarakat 

% 100 100 125 100 137,5 100 151,3 100 166,4 100 183 100 763,1 Bag. Kesra Setda 

1 2 03 Program 
Peningkatan 
Pelayanan Lanjut 
Usia 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Kesehatan Lanjut 
Usia 

% 100 100 150 100 165 100 181,5 100 199,7 100 219,6 100 915,8 Bag. Kesra Setda 

1 2 04 Program 
Peningkatan 
Penanggulangan 
Narkoba, PMS, 
Termasuk HIV/AIDS 

Meningkatnya 
Penanggulangan 
Narkoba, PMS, 
Termasuk HIV/AIDS 

% 100 100 679,1 100 747 100 821,7 100 903,9 100 994,3 100 4.146,1 Bag. Kesra Setda 

1 2 05 Program Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

Tersedianya Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan 

% 100 100 83,2 100 91,5 100 100,7 100 110,7 100 121,8 100 507,9 Dinkes 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 2 06 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

% 100 100 9.557,5 100 24.220,4 100 28.002,7 100 29.841,9 100 33.120,4 100 124.742,9 Dinkes 

1 2 07 Program Perbaikan 
Gizi Masyarakat 

Meningkatnya 
masyarakat yang 
mengalami perbaikan 
gizi meningkat 

% 100 100 1.055 100 2.519 100 3.329,4 100 3.048 100 3.352,8 100 13.304,1 Dinkes 

1 2 08 Program 
Peningkatan 
Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan 
Anak 

Meningkatnya jumlah 
Ibu beserta anaknya 
yang selamat dalam 
proses kelahiran   

orang 107 108 990 111 1.089 114 1.197,9 117 1.317,7 120 1.449,5 120 6.044 Dinkes 

1 2 09 Program 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Penyakit 

Terlaksananya 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 
Penyakit 

orang 930 938 1.784,5 938 1.655,1 938 1.820,6 938 2.002,6 938 2.202,9 3.752 9.465,7 Dinkes 

1 2 10 Program Obat dan 
Perbekalan 
Kesehatan 

Tersedianya Obat 
dan Perbekalan 
Kesehatan 

% 96 96 18.205 97 20.025,5 97 22.028,1 97 24.230,9 98 133.532,1 0 111.143,3 RSUD Dr. 
Pirngadi  

1 2 11 Program Upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 

Meningkatnya 
Kesehatan 
Masyarakat 

kegiatan 80 81 55.148,9 17 60.663,8 82 66.730,1 18 73.403,1 83 80.743,5 83 336.689,4 RSUD Dr. 
Pirngadi  
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 2 12 Program 
Standarisasi 
Pelayanan 
Kesehatan 

Tersedianya 
Standard Pelayanan 
Kesehatan 

% 100 100 66 100 72,6 100 79,9 100 87,8 100 96,6 100 402,9 RSUD Dr. 
Pirngadi  

1 2 13 Program 
Pengadaan 
,Peningkatan 
Sarana & Prasarana 
RS/RS Jiwa/ Paru/ 
Mata 

Terlaksananya 
Pengadaan untuk 
Peningkatan Sarana 
& Prasarana RS/RS 
Jiwa/ Paru/ Mata 

paket 0 90 5.016 27 5.517,6 91 6.069,4 28 6.676,3 92 7.343,9 4 30.623,2 RSUD Dr. 
Pirngadi  

1 2 14 Program Kemitraan 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan. 

Terselenggaranya 
Kemitraan guna 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan. 

kegiatan 0 76 19.800 29 21.780 77 23.958 30 26.353,8 78 28.989,2 4 120.881 RSUD Dr. 
Pirngadi  

1 12 15 Program Keluarga 
Berencana 

Jumlah peserta 
Program KB 
meningkat 

orang 1.500 150 320 400 585 500 698,5 600 828,9 600 911,7 2.250 3.024,1 Badan PP dan KB 

1 12 16 Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
(KRR) 

Meningkatnya 
Kesehatan 
Reproduksi Remaja 
(KRR) 

% 100 100 100 100 160 100 176 100 193,6 100 213 100 742,6 Badan PP dan KB 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 12 17 Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Terselenggaranya 
pelayanan 
Kontrasepsi 

kegiatan 8 8 615,3 16 963,2 16 1.059,6 16 1.165,5 16 1.282,1 72 4.470,4 Badan PP dan KB 

1 12 18 Program 
Pembinaan Peran 
Serta Masyarakat 
dalam Pelayanan 
KBKR yang Mandiri 

Meningkatnya Peran 
Serta Masyarakat 
dalam Pelayanan 
KBKR yang Mandiri 

% 100 100 834 100 3.542,4 100 6.646,6 100 10.366,6 100 11.403,2 100 32.792,8 Badan PP dan KB 

1 20   Pemerintahan 
Umum 

                                

1 20 01 Program Penataan 
Daerah Otonomi 
Baru 

Meningkatnya hasil 
penelitian mengenai 
Otonomi daerah 

% 100 100 0 100 0,0 100 0 100 150 100 0 100 150 Balitbang 

1 20 02 Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Meningkatnya 
Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

% 100 100 0 100 1.260,0 100 1.449 100 1.666,4 100 1.916,3 100 6.291,7 Kecamatan 

1 20 03 Program 
Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Terselenggaranya 
pembinaan dan 
pemasyarakatan 
olahraga 

% 100 100 210 100 126,5 100 145,5 100 167,3 100 192,4 100 841,7 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 
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8.5.5 Peningkatan kualitas budaya  

a.  Kondisi Umum 
Ruang lingkup peningkatan kualitas budaya dan pengembangan 

inovasi daerah terdiri atas : 1) Pemeliharaan dan pengembangn  warisan 
budaya lokal, 2) Pengembangan  kelembagaan secara terpadu dalam 
pengelolaan cagar budaya dan kawasan bersejarah, 3) Peningkatan  
sarana pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya,           
4) Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat,                   
5) Peningkatan  jati diri masyarakat berbasis keragaman budaya, dan          
6) Peningkatan  dialog budaya.  

Ruang lingkup peningkatan kualitas budaya dan pengembangan 
inovasi daerah tersebut dapat dijabarkan dalam uraian berikut : 

1) Memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal 

Sejak awal terbentuknya hingga kini, Kota Medan memiliki fungsi 
sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional.             
Fungsi tersebut menyebabkan Kota Medan menjadi tempat berkumpulnya 
beragam suku (etnis) dan agama.  

Keberagaman etnis dan agama masyarakat yang sangat pluralis tersebut  
berdampak terhadap berkembangnya keberagaman nilai-nilai budaya.  
Hal tersebut sangat menguntungkan, sebab tidak satupun kebudayaan 
yang ada berciri menghambat kemajuan (moderenisasi). Sebaliknya, 
dengan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang heterogen 
dapat menjadi potensi besar dalam mencapai kemajuan pembangunan 
kepariwisataan seperti  tarian daerah, alat musik, adat istiadat, kelezatan 
kuliner, bangunan fisik dan sebagainya. Segenap kekayaan budaya 
tersebut  sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan mengingat  
daya saing suatu daerah juga  ditentukan oleh keberadaan khazanah 
budaya yang ada. 

2) Mengembangkan kelembagaan terpadu pengelolaan cagar 
budaya dan kawasan bersejarah. 

Kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan 
fisik serta pelestarian lingkungan alam yang memiliki nilai historis dan 
budaya. Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya yaitu tempat serta 
ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang 
mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
Fungsi bangunan pada kawasan ini dapat berubah namun tetap dengan 
mempertahankan bentuk asli bangunan. 

Kawasan pelestarian di Kota Medan berdasarkan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Medan mencakup kawasan: 

 Kawasan Pusat Kota Bersejarah, kawasan Merdeka, bangunan 
pertama rumah milik Nienhuiz (karena pada lokasi ini Nienhuiz mulai 
mendirikan pabrik tembakau), perumahan pegawai tembakau deli, 
perkebunan, Istana Maimun, Gedung Bank Indonesia, Kantor Pos, 
Statsiun Kereta Api. 
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 Kawasan Etnis India di Kelurahan Madras Hulu dan Etnis Cina di 
Kesawan yang berdekatan dengan kawasan pusat kota lama 
(Lapangan Merdeka). 

 Bangunan-bangunan Bersejarah. 

Rencana pengelolaan bangunan bersejarah direkomendasikan untuk 
tetap memfungsikan kondisi awal  bangunan tersebut, namun perlu 
ditetapkan peraturan bangunan untuk tidak merubah kondisi arsitekur 
bangunan dan untuk selalu melakukan pemeliharaan agar kondisi 
bangunan tidak rusak. Kawasan bersejarah maupun cagar budaya di Kota 
Medan  saat ini  perlu mendapat perhatian dan perlu usaha cukup guna  
melestarikan cagar budaya maupun kawasan bersejarah yang ada. 
Berdasarkan analisis dan merujuk pada Dinas Tata Ruang dan Tata 
Bangunan bangunan-bangunan yang harus dilestarikan di Kota Medan 
dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. 
Bangunan Bersejarah di Kota Medan 

No Jenis Bangunan Alamat 

I Bangunan Mesjid 

 Mesjid Raya  
 Mesjid Raya Labuhan 

 

Jl Sisingamangaraja 
Jl. Kol. Laut Yos Sudarso 

II Gereja 

 Gereja Katholik  
 Gereja HKBP 

 Gereja Kristen Indonesia 

 

Jl. Pemuda    
Jl. Sudirman (sudut Jl. Ke Polonia) 

Jl. H. Zainul Arifin (sudut Jl. T. 
Umar) 

III Bangunan Toapekong 
 Toapekong 

 Toapekong Tjong A Fie 

 
Jl. Hang Tuah Dalam (dekat Sei 
Babura) 

Jl. Jend. A. Yani 

IV Bangunan Rumah Sakit 
 Rumah Sakit St Elizabeth 

 Rumah Sakit Dr Pirngadi 
 RS Perusahaan Negara Perkebunan 

(PNP) 

 
Jl Sudirman  
Jl Prof H M Yamin, SH 

Jl Putri Hijau 

V Bangunan Sekolah 
 TK Katholik 

  Sekolah Immanuel 

 
Jl Pemuda 
Jl Sudirman 

VI Bangunan Lama 

 Pertokoan dan kantor bank bagian 
kanan dan kiri serta depan tidak 

diperbolehkan dirubah bentuknya 
 Kantor Walikota Lama, Kantor Pos, 

Kantor Bank Indonesia, Hotel De 
Boer (Dharma Deli Hotel)  

 Kantor Departemen Tenaga Kerja 

 Bank Duta, Bank South Asia (ex 

Kantor Sospol Kota Medan) 
 Istana Maimun, Kantor PU (Ex 

Kantor Bank Bukopin)   

 

Jl Jend A Yani (diantara Jl Raden 
Saleh dan Jl. Palang Merah) 
 

Jl Balai Kota 
 

 
Jl Perdana (persimpangan jl Hindu)  
Jl Pemuda 

 
Jl Kol Sugiono (Jl Wajir) 
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No Jenis Bangunan Alamat 

 Ex Bank Koperasi, Bangunan PMI, 

Bangunan di samping Hotel Danau 
Toba 

 Bangunan Bersejarah museum 
Kodam I BB 

 Kantor Kodam I BB, Kantor Gubsu, 

Kantor Pengadilan Negeri Medan, 
Kantor Pengadilan Tinggi Medan  

 Rumah Dinas Walikota Medan, 
Rumah Dinas Gubsu, Bekas Kantor 

Pertamina 
 Bekas Kantor Perkebunan HVA 

 Rispa, Kantor Telkom, Kantor PJKA, 
Laboratorium USU. 

Jl Palang Merah 

 
 
Jl H Zainul Arifin 

 
Jl Diponegoro 
 

 
Jl Sudirman 
 

 
Jl Brigjend Katamso 
Jl Prof HM Yamin, SH (sudut Jl 

Gaharu) 
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan 

 
 

3) Meningkatkan sarana pengembangan, pendalaman, dan 
pagelaran seni budaya 

Pengembangan jati diri masyarakat sangat relevan dalam peningkatan 
daya saing daerah. Seni dan budaya adalah refleksi  karakter masyarakat 
yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan 
sarana dan prasarana untuk pengembangan, pendalaman dan pagelaran 
seni budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota 
metropolitan.  

 Keberadaan sarana dan prasarana seni budaya di Kota Medan 
belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan.                      
Di Kota Medan saat ini hanya terdapat satu sarana pengembangan, 
pendalaman dan pagelaran seni budaya yang dimiliki oleh Pemerintah 
Propinsi Sumut yaitu Taman Budaya Sumatera Utara. Keberadaan sarana 
tersebut kondisinya saat ini cukup memprihatinkan dan belum memenuhi 
syarat kebutuhan pagelaran seni budaya perkotaan. Kedepan pemerintah 
kota perlu didorong untuk pemenuhan kebutuhan sarana pengembangan, 
pendalaman dan pagelaran seni budaya yang layak dan mampu 
merepresentasikan jati diri masyarakat Kota Medan melalui keragaman 
budaya yang ada. 

 

4) Meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat. 

Berdasarkan hasil survei Unesco, minat baca masyarakat Indonesia 
paling rendah di Asean. Sementara, menurut survei yang dilakukan 
terhadap 39 negara di dunia, Indonesia menempati posisi ke-38.                 
Hal tersebut dibuktikan juga dengan tingkat kunjungan masyarakat ke 
perpustakaan daerah yang hanya 0,83%. Oleh karenanya permasalahan 
utama dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dalam 5 tahun ke 
depan adalah terkait dengan peningkatan minat baca masyarakat.            
Minat baca sangat menentukan inovasi dan kreatifitas masyarakat 
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khususnya anak-anak sekolah dan mahasiswa sehingga memudahkan 
mereka untuk memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas dan cinta 
budaya daerah. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan guna merangsang 
minat baca masyarakat, antara lain dengan menyelenggarakan Lomba 
Bercerita Cerita Rakyat, Lomba Penulisan Artikel, dan lain sebagainya 
serta dilengkapinya koleksi perpustakaan dengan buku-buku yang                
up to date sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. 

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pada indikator jumlah 
pengunjung perpustakaan di Kota Medan digunakan rasio antara jumlah 
kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam 
populasi yang harus dilayani. Dari data yang tersedia   di perpustakaan 
umum daerah menunjukkan bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan 
daerah di Kota Medan sebanyak 3.952 kali selama setahun. Sedangkan 
jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani   adalah 60.800 orang. 

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja untuk indikator jumlah 
pengunjung perpustakaan di Kota Medan masih sangat minim, yaitu 
sekitar 6,5 %. Tetapi tingkat capaian kinerja tahun 2008 tersebut relatif 
meningkat dibandingkan tahun 2007 yang baru mencapai sekitar 0,5%. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan masih belum 
menyadari sepenuhnya akan pentingnya keberadaan sebuah 
perpustakaan umum dan masih rendahnya minat baca di kalangan siswa 
sekolah. Hal ini berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang 
keberadaan/letak perpustakaan umum daerah Kota Medan yang hanya 
mencapai 25% dari jumlah penduduk Kota Medan serta masih rendahnya 
minat baca di kalangan siswa sekolah yang hanya mencapai 20% dari 
jumlah siswa yang ada di Kota Medan pada tahun 2008. 

Untuk mengatasi fenomena tersebut, berbagai upaya yang telah 
dilakukan Pemerintah Kota Medan adalah kegiatan supervisi pembinaan 
dan stimulasi perpustakaan di 50 kelurahan, melakukan penyuluhan minat 
dan kebiasaan membaca pada siswa/i SLTP dan SLTA di 40 sekolah di 
Kota Medan, melakukan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 
melalui media elektronik sebanyak  120 kali siaran di radio dan 
pemasangan spanduk pada 21 kecamatan di Kota Medan serta 
melakukan layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat dan sekolah 
yang berada di lingkar luar Kota Medan.  

 
5) Meningkatkan jati diri masyarakat berbasis keragaman budaya 

  Ditilik dari perspektif budaya, kondisi bangsa Indonesia secara 
umum sedang mengalami penurunan kepatuhan terhadap nilai dan adab 
yang ditandai dengan merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, hedonisme, 
permisifisme, konsumerisme dan budaya menerabas. Merebaknya 
korupsi, kolusi dan nepotisme diakibatkan oleh semakin meningkatnya 
gaya hidup yang terlalu konsumtif-hedonistik akibat orientasi hidup yang 
berbasis materi. Percepatan budaya hidup konsumtif-hedonistik tersebut 
tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan produksi sehingga 
terjadi kesenjangan produksi dan konsumsi yang sangat lebar. Pola hidup 
konsumtif yang terlampau kuat menyebabkan tumbuhnya budaya 
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menerabas yang semakin menyuburkan kebiasaan korupsi, kolusi dan 
nepotisme dan semakin meminggirkan etika sosial.  

Upaya membangun ketahanan budaya bangsa belum menunjukkan 
hasil yang menggembirakan. Ketahanan budaya bangsa masih rentan, 
karena adanya disorientasi tata nilai, krisis identitas, dan rendahnya daya 
saing. Disamping itu, dirasakan pula lemahnya kemampuan bangsa dalam 
mengelola keberagaman.  

Namun begitu kemampuan dalam mengelola keragaman (pluralitas) 
yang menjadi ciri khas obyektif Kota Medan bisa dikatakan cukup baik. 
Hal tersebut ditandai dengan minimnya konflik sosial akibat orientasi suku, 
agama dan ras yang terjadi di Kota Medan. Kemampuan mengelola 
keberagaman ini tentunya menjadi modal dalam mengembangkan jati diri 
masyarakat. 

 
6) Meningkatkan dialog budaya,  

Dialog budaya merupakan forum yang diharapkan dapat 
mengungkapkan berbagai potensi dan problematika kebudayaan di suatu 
wilayah, serta membahas kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan 
bersama atau kerjasama sinergis antar seniman maupun kelompok etnis 
di wilayah tersebut.  

Sampai saat ini pelaksanaan kegiatan dialog budaya masih belum 
maksimal dan perlu terus digalakkan pada masa yang akan datang. 
Dialog budaya ini perlu dilaksanakan secara rutin di Kota Medan, 
mengingat pluralisme SARA (suku, agama ras antar golongan) yang 
cukup tinggi. Dengan dialog budaya diharapkan dapat mengeleminasi 
konflik terbuka di masyarakat yang kerap berujung pada kekerasan, 
akibat adanya perbedaan latar belakang etnik dan agama.  

Dialog juga budaya akan membangun kesadaran bersama di antara 
pendukung budaya (etnik) yang berbeda-beda dan meyakinkan masing-
masing pihak bahwa perbedaan yang muncul merupakan suatu kelebihan. 
Dengan demikian, melalui dialog budaya akan ditemukan kebenaran 
bersama. Perbedaan cara pandang berkait dengan pemahaman konsep 
harmoni pada masing-masing etnik acapkali meruncing menjadi debat 
yang bekepanjangan, karena masing-masing mengklaim bahwa apa yang 
dikedepankan sebagai paling unggul.  

Akibat dari debat mengenai posisi yang berbeda sering kali 
menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok etnik yang satu dengan 
etnik lainnya. Dengan melakukan dialog budaya selain akan membangun 
kesadaran bersama di antara etnik yang nantinya dapat mengeleminasi 
konflik akibat berbedaan tradisi, juga dapat menciptakan kehidupan yang 
harmonis antar pendukung budaya yang berbeda. 
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b. Permasalahan  
Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan upaya peningkatan 
kualitas budaya dan pengembangan inovasi daerah adalah : 
 
1) Memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal 

 Arus globalisasi dari berbagai aspek terutama arus informasi yang 
bebas menyebabkan masuknya budaya asing yang terkadang 
bertentangan dengan budaya lokal. Terjadinya akulturasi budaya ini 
disayangkan lebih cenderung menghilangkan budaya lokal. 

 Minimnya ketertarikan generasi muda dan terbatasnya upaya 
pengenalan budaya kepada generasi muda, sehingga 
dikhawatirkan megancam keberlanjutan kebudayaan lokal  

 Belum adanya kampanye yang efektif untuk mengembangkan 
kecintaan terhadap budaya lokal 

2) Mengembangkan kelembagaan terpadu pengelolaan cagar 
budaya dan kawasan bersejarah. 

 Kota Medan belum memiliki lembaga terpadu dalam pengelolaan 
cagar budaya dan kawasan bersejarah.  

 Banyak situs cagar budaya maupun kawasan bersejarah yang tidak 
terawat dan sengaja dihancurkan kemudian dibangun menjadi 
gedung/ kawasan baru.  

 Belum ada peraturan daerah yang melindungi cagar budaya dan 
kawasan bersejarah  

 Belum adanya insentif bagi pengelola situs cagar budaya dan 
kawasan bersejarah sehingga perawatan tidak maksimal 
terlaksana. 
 

3) Meningkatkan sarana pengembangan, pendalaman, dan 
pagelaran seni budaya 

Permasalahan yang ada adalah hingga kini Kota Medan belum 
memiliki sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni 
budaya yang layak dan sesuai kebutuhan. Untuk itu ke depan perlu 
disediakan fasilitas seperti Taman Budaya atau seni yang representatif 
bagi Kota Medan. 

4) Meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat. 

Persoalan yang terjadi adalah masih sangat minimnya minat dan budaya 
gemar baca di kalangan masyarakat terutama generasi muda. 
 
5) Meningkatkan jati diri masyarakat berbasis keragaman budaya 

 Menurunnya kepatuhan terhadap nilai dan adab yang ditandai 
dengan merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, hedonisme, 
permisifisme, konsumerisme dan budaya menerabas.  

 Ketahanan budaya masih rentan, karena adanya disorientasi tata 
nilai, krisis identitas, dan rendahnya daya saing.  
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 Masih lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola 
keberagaman yang dapat dilihat dari menguatnya orientasi 
kelompok, etnik, dan agama, yang berpotensi menimbulkan konflik 
sosial dan bahkan disintegrasi.  

 
6) Meningkatkan dialog budaya,  

Penyelenggaraan dialog budaya di Kota Medan belum menjadi 
agenda rutin dan pelaksanaannya perlu digagas dan terus 
ditingkatkan pada masa yang datang. 

 
c. Sasaran  
Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala dalam peningkatan 
kualitas budaya dan pengembangan inovasi daerah maka telah 
dirumuskan sasaran tahunan yaitu sebagai berikut: 
1) Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan pada tahun 2015 menjadi 46 benda/situs  
2) Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk pada tahun 

2015 menjadi 153 grup 
3) Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk pada 

tahun 2015 menjadi 15 gedung  
4) Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya menjadi         

34 festival pada tahun 2015. 
5) Meningkatkan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya. 
6) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan 

budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh 
suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian 
masyarakat. 

7) Meningkatnya ketahanan budaya lokal 
8) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman, kreatifitas 

seni dan budaya 
9) Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

warisan budaya 
10) Meningkatnya ketersediaan restoran dan rumah makan menjadi 1.442 

pada tahun 2015 
11) Meningkatnya ketersediaan perhotelan menjadi 229 hotel pada tahun 

2015 
12) Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 

tahun 2015 menjadi 19.155 judul buku. 
13) Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah  
14) Meningkatnya jumlah perpustakaan  
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d. Arah Kebijakan 
Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, strategi yang dilakukan yang 
mencakup arah kebijakan sebagai berikut: 
1) Memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal 
2) Mengembangkan kelembagaan terpadu pengelolaan cagar budaya 

dan kawasan bersejarah 
3) Meningkatkan sarana pengembangan, pendalaman, dan pagelaran 

seni budaya 
4) Meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat. 
5) Meningkatkan jati diri masyarakat berbasis keragaman budaya. 
6) Meningkatkan dialog budaya 

 
e. Program 
Langkah-langkah operasioanal dari arah kebijakan penyelenggaraan 
peningkatan kualitas budaya dan pengembangan inovasi daerah akan 
dilaksanakan melalui Program sebagai berikut: 

1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
Program ini dimaksudkan untuk mengelola keragaman budaya 
menjadi daya tarik wisata melalui kegiatan-kegiatan promosi 
kepariwisataan, penyelenggaraan festival, pelaksanaan Cristmast 
Season, Pelaksanaan Ramadhan Fair, Pelestarian dan aktualisasi 
adat budaya,dan sebagainya . 

2) Program Pengelolaan kekayaan budaya 
Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan minat masyarakat 
terhadap kekayaan budaya di Kota Medan serta memperkenalkan 
museum sebagai pusat pengelola kekayaan budaya. 

3) Program Pengembangan Nilai Budaya 
Program ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan, penghargaan 
dan kerjasama di bidang budaya serta penyusunan dan pelestarian 
budaya lokal daerah. 

4) Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan nilai Budaya 
Program ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dengan 
masyarakat dan dunia usaha untuk mengelola nilai budaya di Kota 
Medan, misalnya melalui festival kuliner dan pameran seni budaya. 

5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan budaya baca di 
kalangan masyarakat luas serta mengembangkan perpustakaan yang 
sejalan dengan i perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi.  

6) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah  
Program ini dimaksudkan untuk mengkaji kerjasama antardaerah di 
bidang penelitian dan pengembangan serta bidang sosial budaya. 

7) Program Pembinaan Anak dan Remaja 
Program ini dimaksudkan untuk mengenalkan anak dan remaja akan 
budaya lokal 
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f. Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2011-2015 
Pencapaian prioritas peningkatan penanaman modal daerah serta 

kemudahan pelayanan perizinan non-perizinan, dicapai melalui SKPD 
berikut: 

1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
2) Kantor Perpustakaan 
3) Badan Penelitian dan Pengembangan 
4) Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan 

sebagai berikut: 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir Periode 

RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 1   Pendidikan                                 

1 1 01 Program 
Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Meningkatnya budaya 
baca dan jumlah 
perpustakaan di 
masyarakat. 

% 91 91 1.593,3 92 1.752,6 94 1.927,9 95 2.120,7 96 2.332,8 5 9.727,4 K. Perpustakaan 

1 17   Kebudayaan                                 

1 17 01 Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Meningkatnya benda, 
situs dan kawasan 
cagar budaya yang 
dilestarikan  

unit 40 41 6.750 42 8.035,5 43 9.808,5 44 10.068 46 11.369,9 46 30.375,2 Disbudpar 

1 17 02 Program Pengelolaan 
Kekayaan Budaya 

Meningkatnya benda, 
situs dan kawasan 
cagar budaya yang 
dilestarikan  

unit 40 41 220 42 957,5 43 474,3 44 454,3 46 462,7 46 2.021,2 Disbudpar 

1 17 03 Program 
Pengembangan Nilai 
Budaya 

Terlaksananya 
pengembangan nilai 
budaya 

keg 2 2 50 2 55 2 127,1 2 66,6 2 73,2 10 169,1 Disbudpar 

1 17 04 Program 
Pengembangan 
Kerjasama 
Pengelolaan Kekayaan 
Nilai Budaya 

Terselenggaranya 
pengembangan 
kerjasama pengelolaan 
kekayaan nilai budaya 

keg 2 2 300 2 100 2 425 2 100 2 450 10 676,4 Disbudpar 
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Kode 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja 
pada Akhir Periode 

RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 20   Pemerintahan Umum                                 

1 20 01 Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

Meningkatnya kerja 
sama antar pemerintah 
daerah. 

% 100 100 0 100 0 100 200 100 0 100 200 100 400 Balitbang 

1 22   Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

                                

1 22 01 Program Peningkatan 
Peranan Perempuan di 
Perdesaan 

Meningkatnya Peranan 
Perempuan di 
Perdesaan 

orang 200 304 160 304 175 304 190 304 200 304 210 304 955 BPM 

2     Urusan Pilihan                                 

2 4   Pariwisata                                 

2 4 01 Program Pengelolaan 
Keragaman Budaya 

Terlaksananya promosi 
budaya 

paket 2 2 464 2 520,4 2 554,9 2 617,9 2 669,7 10 966.306 Disbudpar 
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8.5.4  Peningkatan partisipasi  masyarakat, pemuda serta prestasi 
olah raga daerah 

 
a. Kondisi Umum 
 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan 
Pemerintah Kota sangat strategis. Fungsi dan peran strategis Pemerintah 
Kota adalah sebagai enterpreneur, koordinator, fasilitator dan stimulator 
bagi munculnya kreativitas, inovasi berbagai elemen pembangunan kota 
terutama di tingkat masyarakat untuk membangun kota. Sebagai wujud 
dari peran strategis tersebut, Pemerintah Kota harus mampu melibatkan 
partisipsi publik yang luas dan konstruktif, khususnya partisipasi pemuda 
yang menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kota  
dimasa yang akan datang. Pemuda merupakan generasi penerus, 
penanggungjawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan dan 
modal Kota Medan di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber 
daya pemuda saat ini. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan 
diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing, guna 
menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan   diera 
yang cenderung semakin global.  

Di samping pembinaan pemuda, pembinaan keolahragaan juga 
harus dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan kota              
kedepan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 3 
tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menyatakan 
bahwa pembangunan olahraga ditujukan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, 
menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, 
mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, 
memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat 
dan kehormatan bangsa. Berdasarkan agenda prioritas, peningkatan 
partisipasi masyarakat, pemuda serta prestasi olahraga daerah dapat 
digambarkan kondisi umum tahun 2010  sebagai berikut : 

 

1) Partisipasi masyarakat 
Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah           

mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an       melalui 
istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan            untuk 
dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana 
mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan 
masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa 
lembaga akar rumput, LKMD/K, PKK,            dan Karang Taruna sebagai 
wadah dalam mendorong komunitas   lokal untuk berpartisipasi  dan 
menjunjung solidaritas bersama. Penggiat pemberdaya masyarakat 
kebanyakan adalah staf pemerintah  atau yang ditunjuk oleh pemerintah 
yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda 
pembangunan dengan apa yang harus dilakukan  oleh komunitas. 
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Dari sisi masyarakat, hal  penting yang dirasakan di dalam era 
otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan daerah  
dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun 
tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan kota. 
Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat dalam 
kegiatan Musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah 
membuka kran partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan 
mengawasi penentuan kebijakan pembangunan kota. Namun demikian, 
masih i muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini   
dikesankan hanya menjadi „kosmetik‟ untuk sekedar memenuhi „qouta‟ 
adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana 
ditetapkan dalam undang-undang. 

Merujuk pada kondisi di atas,  persoalan partisipasi masyarakat 
dalam proses pembangunan kota harus diwadahi dalam kelembagaan 
yang lebih kuat  serta memiliki legitimasi yang tinggi di mata masyarakat. 
Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait 
pelembagaan partisipasi masyarakat  tersebut melalui pembentukan 
lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah  dalam 
memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai 
tugas membantu pemerintah kelurahan dan merupakan mitra dalam 
memberdayakan masyarakat. Pembentukan lembaga kemasyarakatan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. Hubungan kerja antara lembaga 
kemasyarakatan dengan pemerintah kota bersifat kemitraan, konsultatif 
dan koordinatif. 

 
2) Pembinaan Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Kreativitas 

Pemuda  
Salah satu kekuatan pembangunan (Nation and Character Building) 

yang harus memperoleh perhatian yang serius dari Pemerintah Kota 
adalah bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan  memerlukan 
penanganan dan pendekatan secara konseptual dan terintegrasi agar 
dapat menciptakan generasi muda yang memiliki kualitas dan keunggulan 
daya saing sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu, sinergitas dan 
pemberdayaan pembangunan kepemudaan dengan pembangunan 
budaya akan dapat menjadi kekuatan pembangunan bagi Pemerintah 
Kota untuk dapat bersaing di era globalisasi yang telah mendunia.          
Era globalisasi yang ditandai dengan akselerasi kemajuan teknologi. 

Negara-negara maju di dunia  sebagai sumber globalisasi sangat 
memahami pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. 
Tidak heran jika penguasaan terhadapnya telah menjadi sumber utama 
kemajuan kehidupan mereka. Pemuda sebagai salah satu kekuatan 
pembangunan harus bercermin untuk selalu meningkatkan kualitas diri, 
sehingga dapat mengusai perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. Kota Medan dengan jumlah penduduk yang diperkirakan saat 
ini sebanyak 2.083.156 jiwa merupakan kota yang sedang berbenah 
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menuju kota metropolitan dengan berbagai dimensi dan dinamika, dimana 
untuk mewujudkannya diperlukan berbagai kesiapan dan kompetensi  
untuk mengisi dan mewarnai pembangunan kota ke depan. Dari jumlah 
penduduk Kota Medan,  diperkirakan sekitar 41,04 % adalah generasi 
muda dengan kekuatan yang dimilikinya. 

Dalam upaya meningkatkan  peranan pemuda di dalam 
pembangunan kota, Pemerintah Kota Medan,  penyelenggaraan urusan 
wajib pemuda dan olahraga melalui  arah dan kebijakan, serta menjamin 
terselenggaranya pembinaan masyarakat, pemuda dan olahraga secara 
terintegrasi dan berkelanjutan, dengan merangkul semua pihak, yaitu 
masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan pelaku/lembaga pemuda 
dan olahraga. Di samping itu, dari sisi anggaran, Pemerintah Kota juga 
berupaya mengalokasikan anggaran yang memadai dari APBD setiap 
tahunnya guna menjamin terselenggaranya kegiatan pembinaan dan 
peningkatan prestasi, kreativitas dan penguasaan teknologi pemuda di 
Kota Medan. Di samping itu,  pembinaan  bidang kepemudaan  juga 
dilakukan  antara lain melalui pendidikan dan pelatihan dasar 
kepemimpinan yang diikuti  dari berbagai unsur seperti  Badan Eksekutif 
Mahasiswa, LPM, Pramuka, pengiriman peserta Paskibraka ke tingkat 
Provinsi dan Nasional, pelatihan keterampilan kepemudaan bekerjasama 
dengan SKPD relevan dan lembaga-lembaga profesional lainnya.  

 

3) Meningkatkan pembinaan olah raga berprestasi 
Secara umum  arah pembangunan olah raga di Kota Medan, 

adalah: (1) Meningkatkan pembinaan  olahraga berprestasi,                          
(2)  Meningkatkan kesehatan dan kebugaran  jasmani   masyarakat, dan 
(3) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai 
kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan 
pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, Pemerintah Kota harus 
mempunyai komitmen yang kuat dalam hal penganggaran bidang pemuda 
dan olahraga. Anggaran pemuda dan olahraga harus diprioritaskan untuk 
upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta dalam rangka 
pemasyarakatan olahraga.    

Di bidang keolahragaan, pembinaan olahraga selama tahun         
2005-2009 dilaksanakan melalui pengembangan perencanaan olahraga 
terpadu, kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi 
dengan Lembaga/Instansi lainnya, pembinaan olahraga prestasi, 
kompetisi olahraga antar kelompok umur untuk berbagai cabang olahraga, 
kompetisi olahraga tingkat junior/kadet, kompetisi olahraga antar 
club/perkumpulan, kompetisi olahraga terbuka (Open Tournament), 
peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih olahraga (TOT), 
identifikasi bakat dan potensi bagi atlet pelajar  dan lain-lain.  

 

Anggaran yang masih sangat terbatas belum sepenuhnya dapat 
memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan prestasi olahraga. 
Untuk itu, dukungan pembiayaan dan partisipasi dari berbagi pihak masih 
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sangat dibutuhkan, terutama dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, 
masyarakat, dan dunia usaha. Selama tahun 2005-2010, terlihat bahwa 
prestasi yang dihasilkan masih belum optimal bahkan cenderung 
menurunan untuk ukuran Kota Besar seperti Kota Medan. Minimnya 
prestasi pemuda dan olahraga yang dicapai  perlu dievaluasi secara 
mendalam. . 

 Prestasi  cabang olahraga tertentu yang selama ini menjadi 
andalan Kota Medan, baik tingkat daerah maupun nasional sedikit-demi 
sedikit mulai beralih ke daerah lain, seperti atletik, renang, gulat, pencak 
silat dan cabang-cabang olahraga lainnya.  Walaupun  pada nomor-nomor 
tertentu atlet Kota Medan masih mendominasi perolehan medali baik 
untuk tingkat Sumatera Utara maupun tingkat nasional, akan tetapi jika  
kondisi  ini tidak cepat dibenahi dikhawatirkan membuat prestasi pemuda 
dan olahraga di Kota Medan khususnya untuk nomor-nomor 
perseorangan beralih ke daerah lain.  Menurunnya prestasi yang dicapai 
bidang pemuda dan olahraga, di samping disebabkan oleh masih 
terbatasnya dukungan pembiayaan, juga dipengaruhi oleh berbagai 
permasalahan yang sampai saat ini solusi penanganan efektifnya belum 
dapat diimplementasikan sepenuhnya.   

 

b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum diatas, berbagai permasalahan pokok 
penyelenggaraan peningkatan partisipasi masyarakat, pemuda dan 
olahraga di Kota Medan dapat disajikan sebagai berikut : 
 
1) Pengarusutamaan dan pemberdayaan  partisipasi masyarakat 

Masalah dan tantangan pokok dalam pengarusutamaan  dan 
pemberdayaan partisipasi  masyarakat adalah : 

 Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan kota 

 Masih lemahnya peran kelembagaan dalam menjaring partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan kota  

 
2) Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan, Penguasaan Teknologi 

dan Kreativitas Pemuda  
Masalah dan tantangan pokok dalam meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat  adalah : 

 Masih lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan pemuda dan 
di Kota Medan. 

 Masih lemahnya penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda di 
kalangan pemuda 

 
3) Meningkatkan pembinaan olah raga berprestasi 

 Adanya kecenderungan semakin menurunnya prestasi  olahraga     
di Kota Medan. 

 Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Medan 
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c. Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan kota yang 
luas maka untuk peningkatan partisipasi masyarakat, pemuda serta 
prestasi olah raga ditetapkan sasaran sebagai berikut :   
1) Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) 

per-1000 penduduk tahun 2015 menjadi 4 unit  
2) Meningkatnya rasio lapangan olahraga per-1000 penduduk tahun 

2015 menjadi 30 unit 
3) Meningkatnya jumlah klub olahraga per-1000 penduduk tahun 2015 

menjadi 6,25 klub 
4) Meningkatnya jumlah gedung olahraga  
5) Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam 

pembangunan kota 
6) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, 

nasional, dan internasional 
7) Meningkatnya jumlah PKK aktif tahun 2015 menjadi 173 unit 
8) Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan  
9) Meningkatnya luas lahan bersertifikat  
10) Meningkatnya jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan 

masyarakat (LPM)  
11) Meningkatnya jumlah kelompok binaan PKK  
12) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) 
13) Meningkatnya efektivitas fungsi dan peran organisasi kepemudaan 
14) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi keolahragaan 
15) Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2015 

sebanyak 58 organisasi 
16) Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2015 

sebanyak 36 kegiatan 
17) Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga  
18) Meningkatnya modal sosial budaya 
19) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat 

sipil, asosiasi profesi dan partai politik 
20) Terlaksananya survei kepuasan masyarakat/survey pelayanan umum 

secara periodik  
21) Meningkatnya fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kota 
 

d. Arah Kebijakan  

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan partisipasi 
masyarakat, pemuda serta prestasi olah raga ditetapkan arah kebijakan 
sampai tahun 2015 sebagai berikut : 
1) Pengarusutamaan partisipasi masyarakat 
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
3) Meningkatkan pembinaan kelembagaan pemuda 
4) Meningkatkan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda 
5) Meningkatkan pembinaan olah raga berprestasi 
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e. Program – Program  

Untuk mewujudkan sasaran pokok peningkatan partisipasi 
masyarakat, pemuda serta prestasi olah raga daerah tahun 2011-2015 
maka dirumuskan program utama sebagi berikut : 
 
1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kota 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota. 

2) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung daya tahan masyarakat 
dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal. 

3) Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Program ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha 
perekonomian daerah yang ada ditengah-tengah masyarakat. 

4) Pembinaan Anak dan Remaja 
Program ini dimaksudkan untuk menciptakan pemikiran positif dan 
menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara terutama bagi 
generasi muda. 

5) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan 
Program ini dimaksudkan untuk pembinaan pelopor, keamanan 
lingkungan, pendidikan dasar kepemimpinan pemuda dan fasilitas 
pekan temu wicara organisasi pemuda. 

6) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan 
Hidup Pemuda 
Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan 
kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan generasi muda. 

7) Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 
Program ini dimaksudkan untuk pengembangan perencanaan 
olahraga terpadu. 

8) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 
Program ini dimaksudkan  untuk meningkatkan pembinaan cabang 
olahraga berprestasi di tingkat daerah. 

9) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 
Program ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan sarana 
dan prasarana olah raga guna menunjang peningkatan prestasi 
olahraga. 
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f. Matriks Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2011 – 2015 

Untuk mencapai prioritas Peningkatan Partisipasi Masyarakat, 
Pemuda Serta Prestasi Olahraga Daerah, program-program kerja tersebut 
diuraikan kepada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD-
SKPD berikut ini: 

1) Dinas Pemuda dan Olahraga 
2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat  
3) Badan Penelitian dan Pengembangan 
4) Sekretariat DPRD 
5) Badan Pemberdayaan Masyarakat 
6) Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setdakota 

Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan 
sebagai berikut: 
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Kode 
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 
Prioritas Pembangunan 

Indikator Kinerja Program Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                    

1 18   Pemuda dan Olahraga                    

1 18 01 Program Pengembangan 
dan Keserasian Kebijakan 
Pemuda 

Tercapainya pengembangan 
dan keserasian Kebijakan 
Pemuda 

% 90 91 100 92 110 94 151,3 95 173 96 146,4 96 680,7 Dispora 

1 18 02 Program Peningkatan 
Peran Serta Kepemudaan 

Meningkatnya Peran Serta 
Kepemudaan dalam 
pembangunan 

% 90 91 1.662,5 92 1.828,8 94 2.011,6 95 2.212,8 96 2.434,1 5 10.149,7 Dispora 

1 18 03 Program Peningkatan 
Upaya Penumbuhan 
Kewirausahaan dan 
Kecakapan Hidup 
Pemuda 

Meningkatnya jiwa 
Kewirausahaan dan 
Kecakapan Hidup Pemuda 

% 100 100 240 100 264 100 290,4 100 319,4 100 351,4 100 1.465,2 Dispora 

1 18 04 Program Pengembangan 
Kebijakan dan Manajemen 
Olahraga 

Meningkatnya pengembangan 
Kebijakan dan Manajemen OR 

% 90 91 4.940 92 5.537,5 94 6.478,4 95 7.879,3 96 8.779,7 96 35.250,7 Dispora 

1 18 05 Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Terselenggaranya program 
pembinaan dan 
pemasyarakatan OR 

% 100 100 4.840 100 5.417,5 100 6.334,4 100 7.706,5 100 8.572,3 100 34.506,5 Dispora 

1 19   Kesatuan Bangsa dan 
Politik Dalam Negeri 

                                

1 19 01 Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

Meningkatnya Pendidikan 
Politik Masyarakat 

orang 8.671 9.561 150 10.241 175 10.941 475 11.661 475 14.651 475 14.651 1.750 Kesbangpol Linmas 
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Kode 
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 
Prioritas Pembangunan 

Indikator Kinerja Program Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 
2011 2012 2013 2014 2015 

Kondisi Kinerja pada 
Akhir Periode RPJMD 

Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) Target Rp (Juta) 

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

1 19 02 Program Dukungan 
Kelancaran Pemilu 

Meningkatnya kelancaran 
Pemilu 

% 100 0 0 0 0 100 300 100 300 100 300 100 900 Kesbangpol Linmas 

1 20   Pemerintahan Umum                    

1 20 01 Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah / Wakil 
Kepala Daerah 

Meningkatnya jumlah hasil 
penelitian mengenai pelayanan 
kedinasan Kepala daerah. 

% 100 100 0 100 0 100 0 100 150 100 0 100 150 Balitbang 

1 20 02 Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah 

Peningkatan Kapasitas Kerja 
Dewan 

% 100 100 2.311,8 100 2.543 100 2.797,3 100 3.077 100 3.384,7 100 0 Sekretariat DPRD 

1 20 03 Program Pembinaan dan 
Pemasyarakatan 
Olahraga 

Terselenggaranya pembinaan 
dan pemasyarakatan olahraga 

% 100 100 150 100 172,5 100 198,4 100 228,1 100 262,4 100 1.011,4 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 

1 20 04 Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Olah Raga 

Meningkatnya sarana dan 
prasarana olahraga 

% 100 100 70 100 0 100 0 100 0 100 0 100 70 Bag. Adm. 
Kemasyarakatan 

1 22   Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

                   

1 22 01 Program Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat 
dalam Membangun Desa 

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Membangun 
Desa 

orang 120 276 226 833 1.797 821 1.750 894 345 940 1.890 940 6.008 BPM 

1 22 02 Program Peningkatan 
Peranan Perempuan di 
Perdesaan 

Meningkatnya Peranan 
Perempuan di Perdesaan 

orang 200 304 40 304 70 304 100 304 130 304 150 304 490 BPM 
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8.5.6 Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan 
dalam pembangunan kota guna mewujudkan norma keluarga 
kecil sejahtera  

a. Kondisi Umum 
 

     Perkembangan posisi dan peran  kaum perempuan sejak masa 
lampau hingga saat ini dalam pembangunan kota telah menempatkan 
perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan kaum pria.  Perempuan 
memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.  Perempuan 
mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.      Perempuan sebagai 
sumberdaya insani yang cukup besar jumlahnya saat ini (1.071.596 jiwa), 
merupakan subyek pembangunan kota yang cukup handal.  Mereka 
adalah kekuatan potensial yang hadir dalam jumlah yang tidak hanya 
besar, tetapi juga berimbang jumlahnya dengan kaum pria.  Keberadaan 
perempuan tidak dapat diabaikan, karena kenyataan menunjukkan bahwa 
daya tahan fisik perempuan melebihi kaum pria yakni sekitar 64 tahun 
bagi perempuan dan 63 tahun bagi pria. 

Upaya penanggulangan kemiskinan juga sangat terkait dengan 
pemberdayaan kaum perempuan. Karena, mereka memiliki andil yang 
kuat dalam terciptanya kemiskinan masyarakat. Namun di sisi lain, kaum 
perempuan juga memiliki kontribusi bagi terciptanya kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini terjadi karena peran perempuan dalam keluarga 
sangat menentukan arah dan tujuan dari kehidupan keluarga itu sendiri. 
Namun, hal ini sering tidak sepenuhnya disadari, sehingga persepsi 
penomorduaan terhadap kedudukan dan peranan  perempuan, kurangnya 
akses untuk mendapatkan informasi, masih terbatasnya pemberian 
perananan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, 
bahkan masih relatif terbatasnya kebijakan untuk memfungsikan 
perempuan dalam dunia politik yang notabene berfungsi sebagai pembuat 
kebijakan pembangunan adakalanya masih terjadi. 

Ada banyak hal yang bisa diupayakan untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia perempuan sehingga dapat berperan secara aktif 
dalam pembangunan, di antaranya adalah sosialisasi secara 
berkesinambungan, membangun kesepakatan pembangunan 
pemberdayaan perempuan antara pemerintah, swasta, dan yang 
terpenting adalah masyarakat itu sendiri, agar mewujudkan kesetaraan 
gender di segala bidang, meningkatkan akses informasi yang dapat 
diterima oleh kaum perempuan di segala hal, khususnya informasi 
pembangunan, serta berupaya untuk melibatkan kaum perempuan dalam 
proses pengambilan keputusan.  

Berdasarkan agenda prioritas peningkatan kedudukan, fungsi dan     
peranan perempuan dalam pembangunan kota guna mewujudkan norma 
keluarga kecil sejahtera  dapat digambarkan kondisi umum tahun 2010 
sebagai berikut : 
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1) Akses dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Kota  
Keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah juga  telah mendorong pemerintahan di daerah agar dapat 
melakukan inovasi dan kreatifitas kebijakan sesuai dengan situasi dan 
kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks pemberdayaan kaum 
perempuan, Pemerintah Kota Medan telah memberikan perhatian yang 
lebih baik terhadap eksistensi serta memaksimalkan peran kaum 
perempuan sebagai mitra dalam pembangunan kota. Oleh sebab itu, 
perbaikan kualitas hidup kaum perempuan, adalah merupakan isu pokok 
yang harus menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas sumber 
daya manusia. Untuk itu juga Pemerintah Kota Medan mempunyai 
komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan kaum perempuan pada 
masa datang. 

Ukuran yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan 
pembangunan pemberdayaan perempuan adalah Gender Empowerment 
Measurement/GEM. Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan 
di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, sehingga berguna 
untuk mengukur ketimpangan gender di 3 (tiga) hal tersebut. Angka GEM 
Indonesia pada tahun 2009 sekitar 0,458; yang berarti peran perempuan 
dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang dari 
separuh dari peran laki-laki. Berdasarkan data yang ada, diketahui  bahwa 
persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sampai tahun 
2009 baru sebesar 23,95 persen, angka melek huruf perempuan usia           
15 tahun ke atas sebesar 70,30 persen, dan partisipasi angkatan kerja 
perempuan 47 persen. Sementara itu, keterlibatan perempuan dalam 
jabatan publik  di lingkungan Pemerintah Kota Medan relatif terbatas 
dengan komposisi untuk pejabat Eselon II, dan III, persentasenya hanya 
8,5 persen;   dan 11,5 persen. 

 
2) Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan 

Di samping faktor-faktor yang dapat diukur kemajuannya melalui 
HDI, banyak hal lain yang menyangkut kualitas hidup perempuan dan 
anak, tetapi masih sulit diatasi dan diukur karena kesulitan data dan 
informasi, serta kompleksitas permasalahannya. Termasuk di dalamnya  
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi dalam upah 
pekerja (dengan tingkat pendidikan yang sama), dan pembedaan 
pemberian jaminan atau tunjangan kerja. Masalah lainnya adalah 
perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak termasuk pornografi 
dan pornoaksi. Demikian pula permasalahan yang menimpa perempuan 
dan anak, terutama pada perempuan lanjut usia, perempuan penyandang 
cacat, dan remaja,  memerlukan perhatian khusus dalam rangka 
pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak azasi mereka.  

Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas 
pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi 
bentuk-bentuk eksploitasi, kerja  paksa dan praktek seperti perbudakan di   
beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan  
istri  pesanan. Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh para korban, 
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seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik 
sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja. Eksploitasi dapat 
meliputi : 

 Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari 
eksploitasi seksual; 

 Kerja atau pelayanan paksa; 

 Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan; 

 Penghambaan; 

 Pengambilan organ-organ tubuh 
 

Data yang diperoleh dari Unit PPA Poltabes MS pada tahun 2009 
antara lain dapat disajikan sebagai berikut : 

 
Tabel 8. 

Angka Kriminal Kota Medan 

 
NO 

 
JENIS KASUS 2006 2007 2008 

1 Kejahatan dalam perkawinan 8 11 4 
2 Persetubuhan belum dewasa 70 122 84 
3 Perkosaan 8 17 4 
4 Membawa lari perempuan 27 44 31 
5 Perdagangan Orang 4 1 7 
6 Kekerasan dalam rumah 

tanga 
54 96 90 

Sumber:   
 
 

Unit  PPA Poltabes MS Tahun 2009  

Berdasarkan data tabel 8.48 diatas diketahui   sampai dengan 
tahun 2008 masih cukup banyak kasus yang terjadi dalam tindak 
kekerasan terhadap perempuan, perdagangan dan eksploitasi perempuan 
dan anak  di Kota Medan termasuk pornografi dan pornoaksi. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat guna menanggulangi 
tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak cukup tegas dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang 
Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan Undang-Undang ini 
perempuan dan anak semakin terlindungi, karena pasal-pasalnya semakin 
tajam dan fokus dalam menjerat pelaku kekerasan.  

 

3) Perspektif Gender dalam Pembangunan Kota  
Kesetaraan gender (gender equality) merupakan indikasi penting 

dalam pembangunan kota. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional 
mengamanatkan agar setiap lembaga pemerintah  memasukkan dimensi 
kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam setiap tahapan kegiatan 
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pembangunannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun 
monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah agar perempuan dan laki-laki 
mempunyai kesempatan dan berpartisipasi serta memiliki kontrol dan 
manfaat yang sama  dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat 
mengurangi ataupun mempersempit kesenjangan gender diberbagai 
bidang kehidupan. Meskipun kebijakan ini telah ditetapkan sejak tahun 
2000 namun hingga sekarang masih banyak ditemui perencanaan 
program yang belum sepenuhnya bersifat responsif terhadap gender.  

Selain Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, implementasi Gender 
Budget di daerah diperkuat oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender dalam pembangunan di Daerah. Dalam Kepmendagri ini, 
ditegaskan      bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan 
lembaga pemerintahan di Provinsi, dan Kota yang pengaturan lebih 
lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga 
Kelurahan. Proses perencanaan yang responsif gender tersebut juga 
harus tercermin dalam Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD).  

 
 
4) Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana terutama bagi 

Keluarga Kurang Mampu 
Sementara itu, guna mewujudkan norma keluarga kecil sejahtera, 

pembangunan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting 
dalam mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan. Hal ini 
diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan 
peningkatan kualitas insani serta sumber daya manusia melalui  keluarga 
berencana dan keluarga sejahtera. Sejalan dengan itu, Undang-undang 
Nomor 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera, menyatakan bahwa pembangunan 
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, adalah upaya peningkatan 
kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia 
perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, 
peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil 
bahagia dan sejahtera. 
 

Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dapat diukur 
dengan  pengklasifian sebagai berikut: 

 Keluarga Pra Sejahtera. 
Yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan 
pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak 
usia sekolah. 
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 Keluarga Sejahtera Tahap I. 
  Yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan 
kebutuhan sosial psikologisnya  (socio psychological needs), seperti 
kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makanan, pakaian, papan, 
penghasilan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana. 

 

 Keluarga Sejahtera Tahap II. 
Yaitu keluarga-keluarga yang  telah dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan dasar dan  kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi 
belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya 
(developmental needs), seperti kebutuhan untuk peningkatan 
pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan 
lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.  

 

 Keluarga Sejahtera Tahap III. 
Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, 
kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, 
namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti 
memberikan sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada  
masyarakat, dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan 
sosial kemasyarakatan, serta berperan serta secara aktif, seperti 
menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan 
sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya. 

 

 Keluarga Sejahtera Tahap III Plus.  
Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 
kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis,  
pengembangan serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan 
sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sampai 
dengan akhir Tahun 2009, angka keluarga prasejahtera dan keluarga 
sejahtera diperkirakan mencapai 71.775 KK atau  22,62% dari PUS.  

 Perkembangan keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera di Kota 
Medan selama periode 2007-2009 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 8. 

Perkembangan Keluarga Menurut Tahapan KS Periode 2007-2009 
 
TAHUN 
 

URAIAN 
KEPALA 
KELUARGA 

PRA-S KS I KS II KS III KS III + 

2007 JUMLAH 
KK 

420.791 11.900 89.736 173.544 126.285 19.326 

 % 100,00 2,84 21,32 41.24 30.01 4,59 

2008 JUMLAH 
KK 

433.633 11.534 93.315 179.938 129.123 19,723 

 % 100,00 2,66 21,52 41,49 29.78 4,55 

2009 JUMLAH 
KK 

441.343 10.990 93.843 182.314 132.960 21.236 

 % 100,00 2,49 21,26 41.31 30.13 4.81 

  Sumber:   Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Medan Tahun 2009 
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Berdasarkan data tabel di atas,  terlihat bahwa perkembangan 
tahapan keluarga sejahtera mengalami peningkatan. Keluarga pra 
sejahtera semakin menurun jumlahnya dan KS-1 sampai dengan KS-
3 plus meningkat jumlahnya yang memberi makna pergeseran 
tahapan keluarga semakin baik dan bertambah sejahtera. Untuk itu 
kebijakan dan program yang efektif perlu terus dikembangkan untuk 
mendorong keluarga pra sejahtera dan KS-1 keluar dari lingkaran 
kemiskinan. 
 

 
b. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi umum  di atas, permasalahan pokok yang 
cukup berpengaruh terhadap pencapaian target peningkatan kedudukan, 
fungsi dan peranan perempuan dalam pembangunan kota guna 
mewujudkan norma keluarga kecil sejahtera adalah sebagai berikut: 

1) Akses dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Kota  
Masalah dan tantangan pokok dalam akses dan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan kota adalah, masih terjadi 
ketimpangan gender  ditandai adanya perbedaan manfaat yang 
diterima oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, terutama 
dalam hal partisipasi di bidang politik, kedudukan dalam jabatan publik 
dan pemerintahan. 

2) Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan 
Masalah dan tantangan pokok dalam perlindungan perempuan dan 
anak dari kekerasan  adalah, masih kurangnya perlindungan terhadap 
perempuan dan anak 

3) Perspektif Gender dalam Pembangunan Kota  
Masalah dan tantangan pokok dalam perspektif gender dalam 
pembangunan kota adalah, belum terintegrasinya secara optimal 
pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan. 

4) Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga 
Berencana 
Masalah dan tantangan pokok dalam peningkatan akses dan kualitas 
pelayanan keluarga berencana adalah : 

 Masih kurangnya kesadaran kaum pria menjadi  peserta KB  

 Masih terdapatnya PUS (Pasangan Usia Subur) yang              
belum terlayani 

 
c. Sasaran 

Dalam jangka menengah peningkatan kedudukan, fungsi dan 
peranan perempuan dalam pembangunan kota guna mewujudkan norma 
keluarga kecil sejahtera memiliki sasaran pokok sebagai berikut : 
1) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 

2015 menjadi 4,98% 
2) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2015 

menjadi 95,02% 
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3) Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas  
4) Meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 

2015 menjadi 391.754 orang 
5) Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 70,19% 
6) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif tahun 2015 menjadi 412.284 

orang 
7) Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga  
8) Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2015 

menjadi 2 orang. 
 

d. Arah Kebijakan 
Untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan tahun 2015, 

dirumuskan arah kebijakan peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan 
perempuan dalam pembangunan kota guna mewujudkan norma keluarga 
kecil sejahtera sebagai berikut : 
1) Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam 

pembangunan kota 
2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan 
3) Meningkatkan perspektif gender dalam proses pembangunan kota  
4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana 

terutama bagi keluarga kurang mampu. 
 

e. Program - Program 
Program-program yang dirancang untuk mewujudkan agenda prioritas 

Peningkatan kedudukan, fungsi, dan peranan perempuan dalam 
pembangunan kota guna mewujudkan norma keluarga kecil sejahtera 
antara lain adalah: 
1) Peningkatan Sarana Pelayanan KB 

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sarana pelayanan KB. 

2) Keluarga Berencana  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan KB di 
Kecamatan/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam program KB dan terbinanya peserta KB aktif. 

3) Kesehatan Reproduksi Remaja 
Program ini dimaksudkan untuk memperkuat dukungan terhadap 
remaja dan peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan 
reproduksi remaja. 

4) Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang 
Eksploitasi serta Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak, 
KDRT dan kasus Trafiking 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat tentang eksploitasi dan diskriminasi terhadap 
perempuan dan anak. 
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5) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan  pemahaman 
kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat. 

6) Pelayanan Kontrasepsi. 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pelayanan KB kepada masyarakat luas terutama PUS yang berasal 
dari keluarga pra sejahtera 

7) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
perlindungan perempuan dari KDRT. 

8) Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR 
yang Mandiri. 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam ber-KB secara mandiri. 

9) Peningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam 
Pembangunan. 
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta perempuan 
dalam pembangunan kota. 

10) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 
Program ini dimaksudkan untuk menyediakan akses informasi tentang 
KRR kepada masyarakat luas.  

11) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok  Bina Keluarga. 
Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga pendamping 
KB di Kecamatan secara berkualitas. 
 
 

f. Matriks Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2011 – 2015 
Untuk mencapai prioritas Peningkatan Kedudukan, fungsi dan 

peranan perempuan dalam pembangunan kota mewujudkan norma 
keluarga kecil sejahtera dicapai melalui SKPD-SKPD berikut ini: 
1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
2) Badan Pemberdayaan Masyarakat 

 
Matriks rencana program dan kebutuhan pendanaan disajikan 

sebagai berikut: 
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Kode 
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 
Prioritas Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1     URUSAN WAJIB                                 

1 11   Pemberdayaan 
Perempuan 

                                

1 11 01 Program Keserasian 
Kebijakan Peningkatan 
Kualitas Anak dan 
Perempuan 

Serasinya Kebijakan 
Peningkatan Kualitas 
Anak dan Perempuan 

orang 5 11 0 14 300 15 412,5 15 499,1 16 648,9 16 1.860,5 Badan PP dan 
KB 

1 11 02 Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
dan Anak 

Terlaksananya 
Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

kegiatan 100 200 100 800 655 950 915,8 1.050 1.161,6 1.300 1.547,3 1.300 4.379,6 Badan PP dan 
KB 

1 11 03 Program Peningkatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

Meningkatnya Kualitas 
Hidup dan 
Perlindungan 
Perempuan 

orang 250 0 165 401 1.110 551 3.173,5 701 3.642,1 801 4.139,4 801 12.230 Badan PP dan 
KB 

1 11 04 Program Peningkatan 
Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender dalam 
Pembangunan 

Meningkatnya Peran 
Serta dan Kesetaraan 
Gender dalam 
Pembangunan 

 

 

 

orang 300 0 110 400 321 500 408,1 600 509,4 600 560,4 600 1.798,9 Badan PP dan 
KB 
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Kode 
Bidang Urusan 

Pemerintahan dan Program 
Prioritas Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
(2010) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaaan 

SKPD 
PENANGGUNG 

JAWAB 

2011 2012 2013 2014 2015 
Kondisi Kinerja 

pada Akhir Periode 
RPJMD 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

Target 
Rp 

(Juta) 
Target 

Rp 
(Juta) 

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

1 12   Keluarga Sejahtera                                 

1 12 01 Program Pengembangan 
Pusat Pelayanan Informasi 
dan Konseling KRR 

Terlaksananya 
Pengembangan Pusat 
Pelayanan Informasi 
dan Konseling KRR 

kegiatan 3 3 95 4 224,5 4 379 4 562 4 618,2 19 1.878,7 Badan PP dan 
KB 

1 12 02 Program Pengembangan 
Bahan Informasi Tentang 
Pengasuhan dan 
Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak 

Terselenggaranya 
Pengembangan Bahan 
Informasi Tentang 
Pengasuhan dan 
Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak 

kegiatan 1 1 75 1 182,5 1 200,8 1 220,8 1 242,9 5 922 Badan PP dan 
KB 

1 12 03 Program Penyiapan 
Tenaga Pendamping 
Kelompok Bina Keluarga 

      0 90 0 99 0 108,9 0 119,8 0 131,8 0 549,5 Badan PP dan 
KB 

1 22   Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

                                

1 22 01 Program Peningkatan 
Peranan Perempuan di 
Perdesaan 

Meningkatnya Peranan 
Perempuan di 
Perdesaan 

orang 200 304 180 304 210 304 240 304 265 304 285 304 1.180 BPM 
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BAB 9 
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA DAN  

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 

 

Salah satu visi penting dalam rencana pembangunan kota tahun 

2011-2015 yang disusun adalah pentahapan pembangunan yang 

dilaksanakan untuk setiap tahun sampai tahun 2015, juga indikator kinerja 

capaian setiap tahun sampai tahun 2015 guna menciptakan implementasi 

program dan anggaran yang sistemik sekaligus keterukuran target 

capaian kinerja yang ditetapkan. 

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan uraian tentang 

visi, misi, tujuan dan sasaran, serta prorgam pembangunan kota yang 

akan dilaksanakan pada periode tahun 2011-2015, maka pentahapan 

pembangunan dan penetapan indikator kinerja pembangunan kota 

ditetapkan sebagai berikut. 

 

9.1. Pentahapan Pembangunan Kota 

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Medan 2011-2015, maka perlu 

disusun pentahapan pembangunan sebagai dasar penentuan tema dan 

fokus pembangunan setiap tahun. Tahapan pembangunan Kota Medan 

2011-2015 meliputi lima (5) tahap pokok yang disajikan sebagai berikut : 

 

9.1.1. Tahap Konsolidasi: Reorganisasi dan Revitalisasi Organisasi 

Pemerintah Kota Medan Tahun 2011 

Tahap pembangunan 2011 merupakan tahap untuk menjaga, 

meneruskan dan melanjutkan capaian RPJMD Kota Medan 2005-2010. 

Selain itu, tahap pembangunan kota ini juga menegaskan komitmen untuk 

melakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi pemerintah.              

Tahap pembangunan kota tahun 2011 terutama diarahkan untuk mendukung 

tercapainya hal-hal berikut: 

a. Memantapkan kinerja aparatur dengan melakukan reorganisasi dan 

revitalisasi birokrasi pemerintah Kota Medan, menegakkan disiplin 

PNS, dan meningkatkan kapasitas aparatur. 

b. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban lingkungan Kota Medan 

dengan melakukan rehabilitasi prasarana jalan dan drainase, fasilitas 

umum, serta pelayanan umum lainnya. 

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas 

akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

d. Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan 

perluasan lapangan kerja. 
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9.1.2. Tahap Penguatan: Rehabilitasi dan Pemantapan Infrastruktur 

Perkotaan Tahun 2012 

Tahap pembangunan 2012 merupakan tahapan untuk memperkuat 

landasan pembangunan kota menuju kota metropolitan baru yang 

berdaya saing dengan ditopang oleh prasarana dan sarana perkotaan 

yang maju dan modern. Tahap pembangunan kota ini mengutamakan 

percepatan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan, peningkatan 

partisipasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama pemerintah dan 

swasta. Tahap pembangunan 2012 terutama diarahkan untuk mendukung 

tercapainya ha-hal berikut: 

a. Meningkatkan dan memantapkan mutu dan jaringan prasarana dan 

sarana perkotaan di seluruh kawasan kota. 

b. Membangun ciri kota (landmark) yang sesuai dengan budaya, 

sejarah dan karakteristik kota.   

c. Mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi 

masalah pengangguran dan kemiskinan. 

d. Memberdayakan dan menguatkan usaha mikro, kecil, menengah dan 

koperasi (UKM) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha, 

teknologi produksi, informasi dan pemasaran. 

e. Menggairahkan investasi swasta, termasuk investasi di kawasan 

lingkar luar. 

 

9.1.3. Tahap Pemantapan : Penataan Lingkungan Perkotaan           

Tahun 2013 

Tahap pembangunan kota 2013 merupakan tahapan untuk 

memantapkan lingkungan perkotaan untuk mendukung terwujudnya Kota 

Medan yang bersih, sehat, nyaman dan religius. Tahap pembangunan 

2013 mengutamakan penataan lingkungan perkotaan, peningkatan dan 

pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 

peran swasta. Tahap pembangunan ini terutama diarahkan untuk mendukung 

tercapainya ha-hal berikut: 

a. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman terutama 

rehabilitasi kawasan kumuh. 

b. Meningkatkan pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan 

bersejerah yang terpadu dengan tata kota modern. 

c. Meningaktkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk 

hutan/taman kota. 

d. Meningkatkan tertib lalu lintas dan dan memantapkan jaringan 

transportasi, air bersih dan sanitasi.   
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9.1.4. Tahap Percepatan: Promosi dan Akselerasi Pertumbuhan 

Ekonomi Tahun 2014 

Tahap pembangunan kota 2014 merupakan tahapan untuk 

meningkatkan promosi Kota Medan sebagai tujuan MICE (meeting, 

incentive, convention and exhibition) dan mempercepat perkembangan 

ekonomi Kota Medan secara merata dan berkelanjutan.                     

Tahap pembangunan ini mengutamakan promosi kegiatan perdagangan 

dan jasa, wisata budaya dan wisata kuliner; serta percepatan 

pertumbuhan pusat-pusat pelayanan di kota Medan. Tahap pembangunan 

2014 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya ha-hal berikut: 

a. Meningkatkan dan memantapkan keterkaitan perdagangan dan jasa 

secara regional, nasional dan global. 

b. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif yang melibatkan UMKMK.  

c. Mengembangkan pusat seni budaya dan meningkatkan kegiatan 

seni dan budaya. 

d. Mengembangkan pusat wisata kuliner.  

e. Membangun kerjasama dan kemitraan regional dan global. 

 

9.1.5. Tahap Perwujudan: Kota Medan Berdaya Saing, Nyaman, 

Peduli dan Sejahtera Tahun 2015 

Tahap pembangunan kota 2015 merupakan tahapan perwujudan 

Kota Medan sebagai kota metropolitan baru yang berdaya saing, nyaman, 

peduli dan sejahtera. Pada tahap pembangunan ini Kota Medan menjadi 

pusat jasa dan perdagangan yang maju dan modern, dan pusat seni dan 

budaya yang berkembang. Tahap pembangunan 2015 terutama diarahkan 

untuk mendukung tercapainya ha-hal berikut: 

a. Kota Medan pusat jasa dan perdagangan serta industri yang maju  

dan modern 

b. Kota Medan menjadi pusat seni dan budaya serta kepariwisataan  

yang berkembang.  

 

9.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah 

Indikator kinerja pembangunan kota merupakan tolok ukur yang 

digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD            

Kota Medan Tahun 2011-2015, serta dasar mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh SKPD              

di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Penetapan indikator kinerja dan 

capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang 

khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu 

pencapaian. 
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Indikator kinerja daerah ini merupakan indikator dan sasaran yang 

akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan 

pembangunan kota dalam 5 (lima) tahun mendatang (2011-2015). 
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ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan Ekonomi Daerah

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Angka Konsumsi RT  Per Kapita Rupiah         295,547         326,378 357,210                  388,041 418,873                  449,704 

1.2 Prosentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan % 31.41             33.84 36.27             38.71 41.14 43.57

1.3 Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang-Cabangnya Unit             1,558             1,641 1,724              1,807            1,890            1,973              

1.4 Daya Listrik terpasang Watt      1,306,785      1,364,991 1,423,197            1,481,403 1,539,608            1,597,814 

1.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih % 79.37 79.83 80.09 80.55 80.81 81.26

1.6 Prosentase rumah tangga menggunakan listrik %             94.52             96.77 97.35                          98.33 99.29                          99.44 

1.7 Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah Pajak& 

Retribusi

38 39.2 40.4 41.6 42.8 44

2 Keuangan Daerah

2.1 Pendapatan Daerah Juta Rupiah 2,101,631 2,628,101 2,949,518 3,310,244 3,715,087 4,169,442

2.2 Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta 

prioritas utama

Juta Rupiah 1,223,812 1,319,067 1,478,667 1,659,995 1,866,367 2,101,659

2.3 Belanja prioritas I, II dan III Juta Rupiah 1,474,929 1,647,940 1,811,259 1,988,657 2,180,849 2,388,452

3 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

3.1 Jumlah Arus Penumpang angkutan Udara Orang      6,887,379      7,398,560 7,909,742            8,420,924 8,932,106            9,443,287 

3.2 Jumlah Arus penumpang angkutan laut Orang         208,355         208,355 208,355                  208,355 208,355                  208,355 

3.3 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan % 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16
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Penjelasan lebih lengkap berbagai indikator kinerja daerah tahun 2011-2015 
dapat disajikan sebagai berikut : 
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

A. Pertumbuhan PDRB 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PDRB harga berlaku 
diproyeksikan selama lima 
tahun dari tahun 2011 
sampai 2015 akan meningkat 
sebesar 47,65% atau             
rata-rata lebih dari 9,52% 
pertahun dari Rp 85,85 
Trilyun di tahun 2011 hingga 
mencapai Rp 114,96 Trilyun 
pada tahun 2015. 

 
 

 
Demikian pula PDRB 
berdasarkan harga konstan 
diproyeksikan selama lima 
tahun dari tahun 2011 
sampai 2015 akan meningkat 
sebesar 34,86% atau rata-

rata lebih dari 8% pertahun 
dari 37321,81 di tahun 2011 
hingga mencapai 49340,49 
pada tahun 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pertumbuhan ekonomi 
diproyeksikan selama lima 
tahun dari tahun 2015 
sampai 2011 akan meningkat 
dari 7,77% di tahun 2011 
hingga mencapai 8,79% 
pada tahun 2015, atau rata-
rata 8,28% per tahun. 

 
 
 
 
 
 

B. Laju Inflasi  
    

Laju inflasi diproyeksikan 
selama lima tahun dari tahun 
2011 sampai 2015 tetap di 
bawah 1 (satu) digit atau dari 
4% di tahun 2011 hingga 
mencapai hanya 2,12% pada 
tahun 2015. 
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C. PDRB per Kapita 

 
PDRB perkapita harga 
berlaku diproyeksikan 
selama lima tahun dari tahun 
2011 sampai 2015 akan 
meningkat  dari Rp 39,20 juta 
di tahun 2011 hingga 
mencapai hanya Rp 52,01 
juta pada tahun 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PDRB perkapita harga 
konstan diproyeksikan 
selama lima tahun dari tahun 
2011 sampai 2015 akan 
meningkat  dari Rp 19,98 juta 
di tahun 2011 hingga 
mencapai Rp 26,73 juta pada 
tahun 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Ekspor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekspor diproyeksikan selama 
lima tahun dari tahun 2011 
sampai 2015 akan meningkat  
dari US$ 7,12 milyar 
pertahun di tahun 2011 
hingga mencapai hanya        
US$ 8,92 milyar pada          
tahun 2015. 

 
 
 

 
 

E. Impor 
 
Impor juga diproyeksikan 
selama lima tahun dari tahun 
2011 sampai 2015 akan 
sedikit meningkat  dari US$ 
3,06 milyar pertahun di tahun 
2011 hingga mencapai           
US$ 3,33 milyar pada         
tahun 2015. 
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F. Gini Rasio 

Ketimpangan pembangunan 
dapat dilihat dari gini ratio. 
Semakin mendekati nilai 1 
maka terjadi ketimpangan 
sempurna antar wilayah atau 
daerah, sebaliknya semakin 
mendekati nilai 0 semakin 
baik pemerataan 
pembangunan. Dari tahun 
2001 sampai 2010 rata-rata 
indiks gini kota Medan 0,30. 
Indeks gini tahun 2015 
diupayakan menjadi 0,26 
(tingkat ketimpangan 
rendah). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Kesejahteraan Sosial  

A. Angka Melek Huruf       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasio antara jumlah 
penduduk usia 15 tahun 
keatas yang bias baca tulis 
dibandingkan dengan jumlah 
penduduk usia 15 tahun 
pada tahun 2001 masih 
sekitar 82% dan terus 
meningkat sampai 89% pada 
tahun 2010. Diproyeksikan 
rasio tersebut akan mencapai 
99,81% pada tahun 2015. 
 

 
 

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Diproyeksikan angka partisipasi kasar SD selama tahun 2011 sampai 
2015 rata-rata 115,99%. Angka 
partisipasi kasar diproyeksikan 
meningkat dari 115,16% pada 
tahun 2011 menjadi 116,82% pada  
tahun 2015. 
Diproyeksikan angka partisipasi 
kasar SLTP selama tahun 2011 
sampai 2015 rata-rata 109,33%. 
Angka partisipasi kasar 
diproyeksikan meningkat dari 
107,77% pada tahun 2011 menjadi 
110,89% pada  tahun 2015. 
 

Diproyeksikan angka partisipasi kasar SMA selama tahun 2011 sampai 2015 
rata-rata 102,46%. Angka partisipasi kasar diproyeksikan meningkat dari 97,07% 
pada tahun 2011 menjadi 107,85% pada tahun 2015.  
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C. Pendidikan Anak Usia Dini 

 
Angka Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) dari tahun 2011 sampai 
dengan 2015 persentasenya 
diperkirakan cenderung 
meningkat. Dari 63,51 persen 
pada tahun 2011 menjadi            
80,10 persen pada tahun 2015.   

 
 
 
 
 

D. Angka Usia Harapan Hidup 
 

Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Medan diperkirakan relatif semakin 
membaik, dari usia 71,9 tahun pada tahun 2011 menjadi usia 72,8 tahun 
pada tahun 2015. Membaiknya Usia harapan hidup ini tentunya tidak 
terlepas dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang 
dijalankan. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Kota Medan akan terus 
melaksanakan kebijakan dan program-program yang mendukung 
peningkatan pelayanan kesehatan 
masyarakat seperti rujukan, 
perbaikan gizi masyarakat, 
pencegahan dan pemberantasan 
penyakit menular, pengembangan 
pembinaan lingkungan sehat, 
pembinaan pos pelayanan terpadu 
(posyandu), peningkatan quality 
assurance di puskesmas, 
imunisasi dan dukungan kelembagaan kesehatan yang dibentuk. 
 

E. Prosentase Balita Gizi Buruk    

 
Jumlah Balita di Kota Medan diproyeksikan akan bertumbuh seiring 

pertumbuhan jumlah penduduk. 
Pada sisi lain, jumlah balita gizi 
buruk berdasarkan data yang 
diperoleh sejak tahun                 
2004-2009 sangat berfluktuasi. 
Proyeksi dilakukan dengan 
melakukan penaksiran-
penaksiran tertentu seperti 
berbagai program yang telah 
dirancang, target nasional dan 

berbagai hal lain, sehingga tahun 2015 diharapkan menjadi 0,07%.  
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F. Presentase Penduduk Miskin  

 
Data tiga tahun terakhir 
menunjukkan angka kemiskinan 
yang semakin menurun 
berturut-turut tahun 2007, 2008 
dan 2009 sebesar 7,77%, 
7,09% dan terakhir 6,63% maka 
diproyeksikan dengan intervensi 
program kemiskinan yang ada 
baik yang merupakan program 
nasional maupun lokal, maka 
proyeksi kemiskinan di Kota 

Medan dapat dilihat pada Grafik diatas. Diproyeksikan rata-rata 
penurunan angka kemiskinan sebesar 1% pertahun sehingga diharapkan 
pada akhir tahun 2015, angka kemiskinan akan turun mencapai angka 
4,58%. 
 

G. Pengangguran 
Selama 10 tahun terakhir jumlah pengangguran terendah terjadi pada 
tahun 2002 sebesar 71.712 orang dan jumlah pengangguran tertinggi 
terjadi pada tahun 2006 sebanyak 
201.286 orang. 
Proyeksi untuk tahun 2011 sampai 
2015 diperkirakan dengan 
berbagai intervensi yang tepat 
jumlah pengangguran akan 
mampu ditekan turun sampai 
123.886 orang pada tahun 2015. 
Persentase penurunan selama      
5 tahun kedepan mencapai 
20,55% dari tahun 2010 atau rata-
rata penurunan tingkat pengangguran pertahun lebih dari 4% pertahun,  
secara nominal. 

 
2.2. Indikator Pelayanan Umum  

1. Pelayanan Dasar 
A. Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah Dasar 

Jumlah sekolah dasar di Kota Medan mengalami pertambahan secara 
berkesinambungan 
sehingga dapat 
diasumsikan bertumbuh 
secara linear. Secara 
terencana, jumlah sekolah 
diharapkan dapat 
meningkat seiring 
pertumbuhan jumlah 
penduduk.  
Jumlah penduduk usia 
pendidikan dasar 
bertumbuh sejalan dengan 
pertumbuhan penduduk, sehingga membutuhkan pembangunan 
sekolah dasar baru.  
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Diperkirakan untuk mempertahankan rasio  jumlah sekolah maka 
jumlah sekolah harus ditingkatkan. Walaupun penambahan jumlah 
sekolah tidak perlu dilakukan secara progresif. Rehabilitasi sekolah 
sangat perlu dilakukan untuk peningkatan fasilitas dan unsur 
pendukung sekolah lainnya. 

 
B. Rasio Guru Sekolah Dasar / Murid Sekolah Dasar 

 
Jumlah guru sekolah dasar mengalami pertumbuhan. Hal ini juga 
diasumsikan akan berjalan secara linear di waktu mendatang, minimal 
untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk usia         
pendidikan dasar. 

                                                                           
Berdasarkan jumlah guru dan 
jumlah penduduk usia pendidikan 
dasar, dapat disusun proyeksi 
dengan asumsi linear guna 
mempertahankan rasio yang 
sudah ada. Peningkatan rasio 
tidak perlu dilakukan karena 
kecukupan guru pendidikan 
dasar di Kota Medan relatif  
sudah cukup. 

 
Proyeksi jumlah guru dalam setiap 1000 penduduk usia pendidikan 
dasar diproyeksikan relatif statis. 

 
 

C. Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama/Penduduk Usia 
Sekolah Menengah pertama 

 
Jumlah sekolah pendidikan 
menengah mengalami 
pertumbuhan secara 
berkelanjutan sesuai dengan 
jumlah penduduk usia 
pendidikan menengah. 
Jumlah ini diproyeksikan 
harus meningkat. 

    
 

Asumsi ketersediaan jumlah sekolah menengah untuk setiap            
1.000 penduduk diproyeksikan mengalami pertumbuhan secara 
bertahap mengikuti jumlah penduduk untuk usia pendidikan 
menengah.  

 
 

D. Rasio Guru / Murid 
 

Jumlah guru pendidikan menengah mengalami pertumbuhan namun 
tidak linear. Dalam proyeksi pertumbuhan ini akan diasumsikan 
linear. 
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Jumlah pendidikan menengah 
disampaikan pada bagian 
sebelumnya. Proyeksi 
pertumbuhan jumlah guru untuk 
tahun 2011 – 2015 akan 
disusun berdasarkan berbagai 
asumsi tersebut. Rasio guru 
dibandingkan  1000 penduduk 
relatif stabil, jumlah guru ini 
tidak perlu ditingkatkan karena 

rasio yang ada relatif sudah memadai. Jumlah guru mengalami 
peningkatan namun jumlah penduduk usia pendidikan menengah 
mengalami peningkatan yang lebih besar. 

 
E. Penanganan Sampah 

 
Volume sampah yang dapat 
ditangani selama tahun 2011 
sampai 2015 diperkirakan rata-rata 
sebesar 5.092 m3. Pada tahun 
2015 diproyeksikan volume 
sampah yang dapat ditangani 
mencapai 5.179 m3, meningkat 
dari tahun 2011 sebesar 5.006 m3.  

 
F. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Posisi Baik 

Pada tahun 2010 panjang jalan 
Kota Medan 2.951,28 km 
sedangkan panjang jalan Kota 
Medan yang berada dalam 
kondisi baik 2.216,14 km atau 
75,09%. Pada tahun 2015 
dengan panjang jalan yang sama 
namun panjang jalan dalam 
kondisi baik diharapkan dapat 
meningkat menjadi 2.884,64 km 
atau 97,74%. 

 
G. Ruang Terbuka Hijau  

Luas ruangan terbuka hijau 
hanya bertambah 1,5% selama 
4 tahun terakhir dari tahun 
2007 sampai 2010 atau dari 
7% menjadi 8,5%. 
Diproyeksikan lahan terbuka 
hijau ini akan bertambah 
menjadi 12,43 km2. 
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H. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan 

 
Sampai pada tahun 2010, jumlah seluruh bangunan berjumlah 
479.848 buah dan yang memiliki IMB hanya 222.800 buah. 
Diproyeksikan pada tahun 2015 jumlah bangunan akan mencapai 
494.848 dan bangunan yang memiliki IMB sebanyak 375.000 buah. 

                                                                            
Antara tahun 2007 sampai 2010 rata-rata rasio rumah ber IMB hanya 

mencapai 46,23%, diproyeksikan 
antarai tahun 2011 sampai 2015 
rata-rata rasio rumah ber IMB 
akan mencapai 73,18% atau 
75,78% pada tahun 2015. 

 
 
 
 

I. Persentase Koperasi Aktif 

 
Jumlah koperasi menurun dari 1.857 buah di tahun 2007 menjadi  
1.568 buah pada tahun 2010. Sedangkan jumlah koperasi yang aktif 
pada tahun 2007 sebanyak 915 buah menjadi  938 buah pada tahun 
2010. Persentase jumlah koperasi yang aktif sebesar 54,81% sampai 
tahun 2010. 
 
Diproyeksikan jumlah koperasi akan menurun karena seleksi  pasar 
dan jika dibarengi dengan 
pembinaan yang baik maka 
rata-rata koperasi yang aktif 
dari tahun 2011 sampai 2015 
akan mampu mencapai 83,25% 
atau sampai tahun 2015 akan 
mencapai 99,21%. 
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J. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM 

 
Jumlah usaha mikro dan kecil 
sampai akhir tahun 2010 
mecapai 223.776 buah. 
Diproyeksikan sampai akhir 
tahun 2015 jumlah UKM 
mencapai 285.599 buah. 

 
Sedangkan Jumlah UKM 
sampai akhir tahun 2010 
mecapai 239.760 buah. 
Diproyeksikan sampai akhir 
tahun 2015 jumlah UKM 
mencapai 352.284 buah. 
 

K. Persentase Kepemilikan KTP  
 

Persentase kepemilikan KTP 
atau rasio antara jumlah 
penduduk yang memiliki KTP 
dengan jumlah penduduk wajib 
KTP (>17 tahun atau sudah 
pernah menikah) pada tahun 
2007-2010 rata-rata sebesar 
83,83%. Diproyeksikan 
Persentase kepemilikan KTP 
atau rasio antara jumlah 
penduduk yang memiliki KTP 
dengan jumlah penduduk wajib 

KTP (>17 tahun atau sudah pernah menikah) pada tahun                   
2011-2015 rata-rata mencapai 98,78% atau pada tahun 2015 menjadi 
99,40%. 

 
L. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 
 

Adapun capaian kinerja untuk 
indikator kepemilikan akte 
kelahiran per 1000 orang 
dilihat dari jumlah penduduk 
yang memiliki akte kelahiran 
sampai dengan tahun 2010 
adalah sebanyak  27,11%         
per 1.000 orang penduduk. 
Diperkirakan sampai dengan 
tahun 2015 rasio Kepemilikan 
akta kelahiran per 1000 
penduduk adalah sebanyak 
46,39% per 1.000 orang penduduk. 
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M. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 
Persentase tingkat partisipasi 
angkatan kerja atau rasio 
antara angkatan kerja yang 
bekerja dengan penduduk usia 
kerja (15-64 tahun) selama 
tahun 2007 sampai 2010 
sebesar  61,23%. 
Diperkirakan persentase 
tingkat partisipasi angkatan 
kerja atau rasio antara 
angkatan kerja yang bekerja 
dengan penduduk usia kerja 
(15-64 tahun) rata-rata 
mencapai 65,26% pada tahun 
2011-2015. 

 
N. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah 

 
Jumlah pekerja perempuan 
sampai tahun 2010 sebanyak 
273.717 orang dan yang 
bekerja di lembaga pemerintah 
sebanyak 13.168 orang. 
Diproyeksikan Jumlah pekerja 
perempuan sampai tahun 2015 
mencapai 292.236 orang dan 
yang bekerja di lembaga 
pemerintah sebanyak           
14.539 orang. 

  
Persentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan 
sampai tahun 2010 sebesar 5,2%. Diperkirakan persentase partisipasi 
perempuan pada lembaga pemerintah sampai tahun 2015 akan 
menurun sedikit menjadi  4,8%. 

 
2.3.  Indikator Daya Saing Daerah  
 
1. Kemampuan Ekonomi Daerah 

A. Angka Konsumsi RT  Per Kapita 
 

Berdasarkan data tahun 2010, 

angka konsumsi  perkapita 

masyarakat Kota Medan 

cenderung semakin meningkat,  

hal ini mengindikasikan 

bahwasanya program peningkatan 

ekonomi pada masyarakat dari 

tahun ke tahun semakin membaik.  
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Diperkirakan sampai dengan tahun 2015, angka konsumsi rumah tangga 

perkapita mencapai Rp 449.704. 

 
B. Prosentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan 

 

Persentase Konsumsi RT Untuk 
Non Pangan Kota Medan selama 
periode 2001–2010 menunjukkan 
Pertumbuhan walaupun belum 
signifikan. Dari tahun 2001, 
sampai dengan tahun 2010 
terjadi Pertumbuhan Konsumsi 
RT Untuk Non Pangan mencapai 
38%. Diperkirakan sampai 
dengan tahun 2015 persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan        
Kota Medan akan meningkat mencapai 43,57% dibandingkan tahun 2011 
sebesar 33,84%.  

 
C. Prosentase Rumah Tangga (RT)  Yang Menggunakan Air Bersih 

 
Persentase jumlah rumah tangga 
pengguna air bersih dibandingkan 
dengan jumlah penduduk pada 
tahun 2007 sebesar 69,4% dan 
mengalami peningkatan pada 
tahun 2010 menjadi 79,4% atau 
rata-rata dari tahun 2007 sampai 
2010 sebesar 73,8%. 
Untuk tahun 2011 sampai 2015 
diperkirakan persentase jumlah 
rumah tangga pengguna air bersih 

dibandingkan dengan jumlah penduduk rata-rata 80,51%. Peningkatan ini 
diperkirakan sebesar 79,83% di tahun 2011 hingga mencapai 81,26% di 
tahun 2015. 

 
D. Prosentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Listrik 

  
Rumah tangga pengguna listrik 
pada tahun 2001 rasionya 
mencapai 84 persen sampai 
dengan tahun 2010, diharapkan 
94,52%. Diharapkan sampai 
dengan tahun 2015 rasio rumah 
tangga yang pengguna listrik 
mencapai 99,24%. Oleh karena 
itu, diperlukan upaya perluasan 
pembangunan jaringan listrik dan 
penambahan pasokan daya listrik 
di Kota Medan secara bertahap 
dan berkesinambungan. 
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BAB 10 
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI 

 

 

10.1. Kaidah Pelaksanaan 

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 menjadi pedoman penyusunan 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)                
Kota Medan, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
(RKPD) Kota Medan setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, 
tujuan dan sasaran pembangunan kota, serta melaksanakan strategi, kebijakan 
dan program yang tercantum dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, 
kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 diarahkan dan 

dikendalikan langsung oleh Walikota/Wakil Walikota Medan dengan 
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan;  

2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kota, 
Walikota/Wakil Walikota Medan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Medan; 

3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada pada  
lingkungan Pemerintah Kota Medan berkewajiban  melaksanakan program-
program dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dengan sebaik-
baiknya;  

4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian, 
berkewajiban menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang 
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, 
Kegiatan, Capaian Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 
SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Medan  Tahun 2011-2015; 

5. Setiap Pemerintah Kelurahan diharuskan mengacu pada RPJMD Kota 
Medan Tahun 2011-2015 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, 
dan pelaksanaan program dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 
dengan sebaik-baiknya. 

6. Penjabaran lebih lanjut RPJM Kota Medan Tahun 2011-2015 untuk setiap 
tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan; 

7. Penyusunan RKPD Kota Medan harus dilakukan melalui proses 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang 
dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, 
Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota. 

8. RKPD Kota Medan harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam 
menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan 
pendekatan berbasis kinerja;  

9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD             
Kota Medan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya 
terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD 
(KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS); 
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10. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 
(Renja-SKPD);  

11. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, setiap SKPD 
perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan 
sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kota Medan, perguruan tinggi, 
dunia usaha dan masyarakat sipil;  

12. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Medan 
Tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
RPJMD Kota Medan adalah sebagai berikut: 
a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan kota dilakukan oleh 

masing-masing Pimpinan SKPD; 
b. Kepala Bappeda Kota Medan menghimpun dan menganalisis hasil 

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing 
Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;  

13. Mempertimbangkan berbagai hal diluar kendali Pemerintah Kota Medan 
yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kota Medan, 
maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program  yang telah 
dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan 
kepada DPRD Kota Medan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut 
dalam proses pelaksanaannya. 

 

10.2. Pedoman Transisi 

Masa jabatan Walikota Medan periode 2010-2015 dilantik pada bulan 
Juli Tahun 2010 dan akan berakhir pada bulan Juli Tahun 2015. 
Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya 
mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada 
akhir jabatan Walikota/Wakil Walikota Medan untuk masa bakti 2010-2015 atau 
setelah Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih masa bakti 2015-2020, dan 
sebelum RPJMD 2015-2020 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2011-2015 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan kota yang sah untuk 
dijalankan.  
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BAB 11 
PENUTUP 

 

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015  ini menjadi pedoman dan arahan 

bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan. RPJMD ini dijalankan  

secara  terpadu dan searah dengan pembangunan regional/nasional 

selama lima tahun mendatang. Dengan adanya RPJMD Kota Medan 

Tahun 2011-2015 ini diharapkan dapat menjadi pendorong dan menjadi 

gerakan bersama untuk membangun Kota Metropolitan yang Berdaya 

Saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera. 

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2011-2015 ditentukan oleh 

dukungan yang padu seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 

Medan, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah 

Kelurahan/Kecamatan dan Pemerintah Propinsi/Pusat, komitmen dan 

dukungan DPRD Kota Medan, serta kerjasama dengan perguruan tinggi 

dan masyarakat sipil termasuk media masa cetak dan elektronik. 

Pelaksanaan RPJMD Kota Medan juga ditentukan kemitraan dengan 

pihak swasta. 

Keberhasilan pembangunan kota Medan dengan didukung semangat dan 

kepedulian bersama, mari jadikan Kota Medan hari ini lebih baik dari hari 

kemarin dan lebih cerah pada hari esok. 

 

 

  WALIKOTA MEDAN,  

 

 

 

  DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM 
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