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B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaks anakan 

B.1. Urusan Pendidikan 

1. Fungsi Pendidikan 

Berdasarkan urusan desentralisasi yang dikelola, fungsi pendidikan 

merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan 

Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008. 

a.  Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai urusan wajib selama 

tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok, sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1.  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik  

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.3.  Penyediaan alat tulis kantor 

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 

1.7.    Penyediaan makanan dan minuman  

1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

1.9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 

perkantoran 

2) Program Pendidikan Anak Usia Dini 

2.1.   Pengadaan  alat praktek dan peraga siswa 

2.2.   Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

2.3.   Pengembangan pendidikan anak usia dini 

2.4.  Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 

3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

3.1.   Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 

3.2.  Pengadaan pakaian seragam sekolah 

3.3.  Pengadaan mebeleir sekolah 

3.4.   Pengadaan perlengkapan sekolah 

3.5.  Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah  

3.6.  Pelatihan penyusunan kurikulum 

3.7. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang 

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan 

satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP 

3.8. Penyelenggaraan paket A setara SD 
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3.9. Peyelenggaraan paket B setara SMP 

3.10. Peyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 

3.11. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas (dana penyesuaian)  

3.12. Penyediaan biaya persional dana penyesuaian 

3.13. Rehabilitas sedang/berat ruang kelas (DAK) 

3.14. Penyediaan biaya operasional DAK 

3.15. Rehabilitas sedang/berat ruang kelas (BDB) 

3.16. Penyediaan biaya operasional BDB  

3.17. Penyelenggaraan lomba/kompetisi SD 

3.18. Penyelenggaraan lomba/kompetisi SMP 

3.19. Penyelenggaraan ujian SD 

3.20. Penyelenggaraan ujian SMP 

3.21.Kelas internasional SMP (dana sharing) 

3.22. Porseni SD 

3.23. Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) dan lomba 

kreatifitas dan seni siswa SMP 

3.24.Pengadaan alat-alat olah raga 

4) Program Pendidikan Menengah 

4.1. Penambahan ruang kelas sekolah 

4.2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 

4.3 Pengadaan mebeleur sekolah 

4.4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 

4.5 Pelatihan penyusunan Kurikulum 

4.6. Penyediaan Bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) 

4.7. Peyelenggaraan paket C setara SMU 

4.8. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 

4.9. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 

pendidikan menengah 

4.10. Penyelenggaraan lomba/kompetisi SMA 

4.11. Penyelenggaraan lomba/kompetisi guru SMK 

4.12. Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)    

sekolah menengah 

4.13. Rehab. sedang/berat sekolah (dana sharing) 

4.14. Penyelenggaraan musyawarah guru SMA 

4.15. Penyelenggaraaan lomba/kompetisi SMK 

4.16.  Pekan Olah Raga SMA (POSMA) 

5) Program Pendidikan Non Formal 

5.1. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 
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5.2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 

5.3. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 

5.4.  Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 

5.5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

6) Program Pendidikan Luar Sekolah 

6.1. Bantuan ujian nasional paket A, B, dan C 

7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

7.1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 

7.2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan                   

tenaga kependidikan 

7.3. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi                  

standar kompetensi 

7.4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan 

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

7.5. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan 

terhadap profesi pendidik 

7.6. Pelatihan pembina pramuka 

8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan 

8.1. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan 

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah     

dan perpustakaan masyarakat 

9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

9.1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 

9.2. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di              

bidang pendidikan 

9.3. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah  

di bidang pendidikan 

9.4. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 

9.5.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

9.6. Penyusunan rencana dan kebijakan bidang pendidikan 

9.7. Penyusunan profil pendidikan 

9.8. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)               

bidang pendidikan 

   

  

b.  Pencapaian Program dan Kegiatan 
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Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan selama 

tahun 2008 mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang 

ditetapkan serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari 

implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan pendidikan menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut : 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Tersedianya petugas kebersihan kantor sebanyak          

36 orang dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

pelayanan administrasi perkantoran selama tahun 2008. 

- Tersedianya alat tulis kantor 

Penyediaan ATK ini dimaksudkan untuk mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008.  

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

administrasi perkantoran selama tahun 2008 yang 

sifatnya kegiatan rutin untuk pelayanan dan administrasi 

di bidang jasa pendidikan. 

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 

laptop (note book) sebanyak 1 unit, 2 unit computer,        

2 unit kamera digital dan 1 unit mesin fax dengan tujuan 

untuk mendukung kinerja pegawai serta meningkatkan 

sarana dan prasarana aparatur. 

- Tersedianya bahan bacaan berupa penerbitan majalah 

pendidikan dan penggandaan majalah pendidikan 

sebanyak 10.000 eksemplar. 

- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

ke luar daerah 

Koordinasi keluar daerah dimaksudkan dalam rangka 

koordinasi dan konsultasi masalah-masalah pendidikan 

selama 1 tahun. 

- Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 

perkantoran seperti penjaga keamanan dan supir kantor 
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sebagai tenaga honorer sebanyak 24 orang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi perkantoran selama tahun 2008.  

2)   Program Pendidikan Anak Usia Dini` 

-  Terlaksananya pengadaan alat-alat praktek/alat-alat 

peraga siswa untuk program PAUD sebanyak                

60 kotak/set dan menyalurkannya kepada 60 lembaga 

PAUD sebanyak 60 kotak/set. Tujuan kegiatan ini adalah 

untuk meningkatkan kualitas anak didik PAUD dalam 

proses belajar mengajar. 

- Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik 

 Terselenggaranya pelatihan tenaga pendidik PAUD 

sebanyak 400 orang di Kota Medan dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu tenaga pendidik/tutor pada program 

PAUD. 

- Terselenggaranya pengembangan pendidikan anak usia 

dini (PAUD) 

Terlaksananya kegiatan pengembangan pendidikan anak 

usia dini melalui lomba anak usia dini dengan peserta 

sebanyak 500 orang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

meningkatnya kreatifitas anak usia dini.  

3)  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 

- Terlaksananya pengadaan buku dan alat-alat tulis siswa 

yang disalurkan kepada 20 Cabang Dinas Pendidikan    

di Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengantisipasi angka putus sekolah dan menurunkan 

angka siswa   putus sekolah. 

- Terlaksananya pengadaan pakaian seragam sekolah dan 

menyalurkannya kepada siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA/SMK serta pengadaan sepatu seragam sekolah 

sebanyak 15.600 pasang untuk SD/MI, 7.200 pasang 

untuk SMP/MTs dan 6.200 pasang untuk SMA/MA/SMK. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi 

angka putus sekolah dan untuk menurunkan angka siswa 

putus sekolah. 

- Terlaksananya pengadaan mobileir sekolah  sebanyak 

3.800 meja murid, 7.600 kursi murid, 190 meja guru,          
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190 kursi guru dan 190 lemari ruang kelas serta 190 

buah papan tulis yang disalurkan kepada sekolah SD 

dan SMP yang ada di Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 

sekolah di sehingga tercipta suasana belajar mengajar 

yang nyaman. 

-  Terlaksananya pengadaan kapur tulis dan 

menyalurkannya ke sekolah SD, SMP, SMA/SMK Negeri 

di Kota Medan dengan tujuan untuk memperlancar 

proses belajar mengajar. 

- Terlaksananya rehabitasi sekolah (SD=51 sekolah,   SMP 

= 8 sekolah, SMA = 3 sekolah, SMK = 1 sekolah,           

MI = 1 sekolah) dengan tujuan terciptanya suasana 

belajar mengajar yang kondusif dan nyaman.  

- Terselenggaranya pelatihan penyuluhan kurikulum 

Terselenggaranya pelatihan guru sebanyak 400 orang 

dengan materi penyusunan kurikulum KTSP. Tujuan 

kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan 

kompetensi guru khususnya bidang penyiapan kurikulum. 

- Tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang 

SD/MI/SDLB (794 sekolah) dan SMP/MTs serta 

pesantren salafiah dan satuan pendidikan non Islam 

setara SD dan SMP, (337 sekolah) dengan tujuan untuk 

mendukung operasional sekolah dalam proses belajar 

mengajar diberbagai jenjang pendidikan. 

- Terselenggaranya kegiatan paket A setara SD. 

Terbantunya pengelola lembaga paket A dengan 

pemberian bantuan kepada tutor paket A sebanyak       

60 orang dengan tujuan untuk mendukung peningkatan 

akses pendidikan bagi masyarakat. 

- Terselenggaranya kegiatan paket B setara SMP 

Terlaksananya bantuan untuk pengelola lembaga paket 

B sebanyak 684 orang dan pemberian bantuan kepada 

tutor paket B sebanyak 228 orang dengan tujuan untuk 

mendukung peningkatan akses pendidikan                  

bagi masyarakat. 

- Terlaksananya akreditasi sekolah  
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Terlaksananya akreditasi pada sekolah taman kanak-

kanak (TK)  sebanyak 10 sekolah, sekolah dasar (SD) 

sebanyak 58 sekolah dan SMP sebanyak 2 sekolah, 

sehingga sekolah yang sudah terakreditasi sebanyak     

70 sekolah dengan pemberian sertifikat mulai dari 

akreditasi A, B dan C. 

- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas 

(dana penyesuaian) 

Terlaksananya rehabilitasi sekolah dasar (SD) sebanyak 

10 unit, sekolah menegah pertama (SMP) sebanyak       

8 unit, sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 2 unit 

dan rehabilitasi sekolah menengah kejuruan (SMK) 

sebanyak 5 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana sekolah                 

di Kota Medan sehingga tercipta suasana belajar 

mengajar yang nyaman. 

Tersosialisasinya kepada  25 kepala sekolah penerima 

bantuan rehabilitasi sedang/berat untuk ruang kelas dari 

dana penyesuaian dengan tujuan untuk mendukung 

suasana belajar mengajar yang lebih kondusif. 

- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang           

kelas (DAK) 

Terehabilitasinya  sekolah dasar  (SD)/Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) sebanyak 56 unit dengan tujuan untuk 

mendukung sarana dan prasarana pendidikan sehingga 

tercipta suasana belajar mengajar yang lebih kondusif. 

- Tersosialisasinya kepada 56 kepala sekolah penerima 

bantuan rehabilitasi sedang/berat untuk ruang kelas dari 

dana DAK. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung 

terciptanya suasana belajar mengajar yang nyaman. 

- Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang           

kelas (BDB) 

Terlaksananya pembangunan ruang kesenian SMP 

Negeri 1 Medan dan rehabilitasi SMA Negeri 1 serta SD 

dan SMP dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas 

siswa dan mendukung terciptanya suasana belajar 

mengajar yang nyaman dan tertib.  
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- Terlaksananya operasional, evaluasi dan pelaporan serta 

rehabilitasi  sekolah dengan proses lelang melalui biaya 

operasional BDB. 

- Terselenggaranya kegiatan lomba sains bagi siswa 

tingkat SD  yang berasal dari 20 kecamatan dengan 

peserta sebanyak 1.600 siswa. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan minat belajar siswa terutama pada 

bidang sains. 

 - Terselenggaranya kegiatan lomba bagi siswa  tingkat 

SMP yang diikuti sebanyak 380 peserta dengan tujuan 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

menambah kompetensi siswa. 

- Terselenggaranya pelaksanaan ujian sekolah berstandar 

nasional ( UASBN ) yang diikuti oleh 42.641 siswa 

- Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah 

siswa dalam melanjutkan sekolah ke jenjang yang      

lebih tingi.  

- Terselenggaranya ujian nasional tingkat SMP dan 

SMA/SMK se-Kota Medan dengan tujuan untuk 

pengamanan soal, pendistribusian, pemantauan dan  

lain-lain, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah siswa melanjutkan sekolah           

ke jenjang yang lebih tinggi.  

- Terlaksananya kegiatan porseni untuk tingkat SD dengan 

peserta berjumlah 810 orang, dengan jenis olah raga 

yang dipertandingkan adalah voli mini, sepak bola mini, 

tenis meja, bulu tangkis, tari melayu kreasi dan lomba 

nyanyi mars Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang 

olahraga dan seni. 

- Terlaksananya kegiatan Olympiade Olahraga Siswa 

Nasional (OOSN) dan lomba kreatifitas dan seni siswa 

untuk tingkat SMP 

Terlaksananya perlombaan berbagai cabang olah raga 

yang diikuti siswa-siswi SMP se-Kota Medan dengan 

jumlah peserta sebanyak 1.125 orang, dan para 
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pemenang lomba menjadi utusan untuk mengikuti 

perlombaan pada tingkat Propinsi maupun Nasional. 

- Terlaksananya pengadaan perlengkapan alat-alat       

olah raga dan menyalurkannya ke sekolah SD, SMP dan 

SMA/SMK, seperti perlengkapan sepak bola, bola voli, 

alat-alat senam dan bulu tangkis. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan minat siswa pada kegiatan olah raga 

di sekolahnya dan meningkatkan kompetensi bagi guru 

pendidikan jasmani.  

4) Program Pendidikan Menengah 

- Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah 

 Terlaksananya penambahan ruangan kelas baru di SMK 

Negeri 12 sebanyak 4 ruang. Tujuan kegiatan ini adalah 

untuk menampung seluruh siswa pendaftar di SMK 

Negeri 12 pada tahun ajaran 2009/2010.  

- Terlaksananya pengadaan alat-alat praktik dan       

peraga siswa 

Terlaksananya penambahan alat-alat praktek 

laboratorium kimia untuk SMA dan penambahan alat 

praktek perbengkelan di SMK serta pengadaan mobileir 

sekolah sebanyak 65 unit dengan tujuan untuk 

mendukung proses belajar mengajar. 

- Terselenggaranya pelatihan penyuluhan kurikulum. 

Terselenggaranya pelatihan kurikulum bagi guru bidang 

studi dengan peserta berjumlah 250 orang, dengan 

tujuan untuk menambah kompetensi dan kualitas guru. 

- Tersedianya Bantuan Operasional Manajemen Mutu 

(BOMM) 

Terlaksananya bantuan sekolah untuk SMA/SMK Negeri 

berupa bantuan operasional sekolah dengan tujuan 

untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

- Terselenggaranya ujian paket C setara SMU 

Terselenggaranya ujian paket C setara SMU dengan 

jumlah tutor sebanyak 900 orang. Kegiatan ini bertujuan 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 47 

 

 

 

untuk memberikan pelatihan bagi para peserta           

ujian paket C. 

- Tersosialisasinya pengembangan metode belajar dan 

mengajar dengan menggunakan teknologi informasi    

dan komunikasi 

Terselenggaranya sosialisasi SBI, sertifikasi ISO dan 

terlatihnya tenaga pendidik dan kependidikan serta 

tersedianya  CD interaktif. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam 

mengikuti sertifikasi guru. 

- Terselenggaranya sosialisasi dan penyebarluasan 

berbagai informasi pendidikan pada sekolah menengah 

terutama pencitraan SMK di Kota Medan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

terhadap program dan kegiatan pendidikan                     

di  Kota Medan. 

- Terselenggaranya kegiatan lomba/kompetensi SMA.  

Terselenggaranya kegiatan lomba/kompetensi SMA yang 

diikuti 3.500 siswa dengan jenis perlombaan mata 

pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, 

ekonomi dan TIK.  Tujuan kegiatan ini adalah 

mendapatkan perwakilan siswa yang akan diikutkan 

pada lomba tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. 

- Terselenggaranya penerimaan siswa baru (PSB)  

Terlaksananya penerimaan siswa baru untuk siswa SMP 

dengan daya tampung sebanyak 11.830 orang di           

45 SMP Negeri yang ada di Kota Medan. Sedangkan 

untuk siswa pendaftar di Sekolah Menengah Atas  

sebanyak 14.427 orang dengan daya tampung yang 

tersedia untuk 21 SMA Negeri di Kota Medan sebanyak            

5.774 orang. Sementara untuk pendaftar di 12 SMK 

Negeri dengan berbagai program keahlian                    

sebanyak 8.450 orang dengan daya tampung               

sebanyak 4.302 orang.  

- Terselenggaranya musyawarah guru SMA   

Terselenggaranya musyawarah guru mata pelajaran 

yang diikuti oleh 3.500 orang guru SMA se-Kota Medan. 
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Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman tentang konsep dan strategi program 

implementasi RSKM/RSSN dan RSBI di SMA, sesuai 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMA, 

meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan 

KTSP sehingga dapat mengembangkan silabus dan 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang berhubungan dengan kurikulum nasional. 

- Terselenggaranya kegiatan lomba/kompetensi SMK 

Kegiatan ini memperlombakan 18 jenis bidang lomba 

yang diikuti oleh 180 siswa SMK yang ada di Kota Medan 

dan pemenang dari lomba tersebut menjadi duta Kota 

Medan untuk mengikuti lomba kompetensi siswa SMK 

tingkat Propinsi di Sumatera Utara. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan citra SMK dan 

mendorong siswa untuk meningkatkan kualitasnya 

sesuai dengan tuntutan dunia kerja 

5) Program pendidikan Non Formal 

- Terlaksananya pemberian bantuan operasional 

pendidikan  

Terlaksananya pemberian bantuan kepada tutor lembaga 

pendidikan non formal yang ada di Kota Medan, seperti  

kelompok keaksaraan fungsional sebanyak 504 orang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu 

dan tenaga pendidik/tutor non formal. 

- Terlaksananya pembinaan pendidikan kursus              

dan kelembagaan. 

 Terlatihnya tenaga kursus kecantikan tradisional 

sebanyak 400 orang dan pemberian pakaian adat 

tradisional kepada pengelola pendidikan luar sekolah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah keterampilan 

masyarakat dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. 

- Terselenggaranya kegiatan pameran dalam rangka hari 

aksara internasional dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman akan pentingnya pendidikan non formal. 

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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 Terawasinya lembaga–lembaga pendidikan luar sekolah 

untuk penerima bantuan dari pemerintah dengan tenaga 

pengawas sebanyak 192 orang, tenaga lapangan          

90 orang dan pamong sebanyak 54 orang.  

6)  Program Pendidikan Luar Sekolah 

- Terlaksananya ujian nasional paket A, B dan C 

Terlaksananya ujian nasional paket A, B dan C yang 

dilaksanakan oleh tim monitoring dengan jumlah peserta 

paket A sebanyak 18 orang, paket B sebanyak 240 orang 

dan paket C sebanyak 45 orang. Tujuan kegiatan ini 

adalah untuk memperluas akses masyarakat dalam 

mengikuti pendidikan luar sekolah. 

7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

- Terselenggaranya pelaksanaan sertifikasi pendidik 

 Terlaksananya sosialisasi kepada guru SD, SMP dan 

SMA/SMK yang telah lulus portofolio. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mendukung program sertifikasi tenaga 

pendidik/guru. 

- Terlaksananya pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan 

Terselenggaranya pemilihan guru berprestasi dari tingkat 

TK, SD, SMP, SMA yang diikuti 1200 peserta.      

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi 

dan profesionalisme pendidik dalam menjalankan tugas 

sehingga meningkatkan harkat dan martabat serta citra 

pendidik pada masyarakat.  

 - Terselenggaranya pelatihan bagi pendidik untuk 

memenuhi standar kompetensi 

Terselengggaranya  pelaksanaan MGMP SMK dengan 

peserta 300 orang guru dari guru produktif teknik 

automotif, akuntansi dan administrasi perkantoran,          

guru adaftif bahasa Inggris, matematika dan 

IPA/Fisika/Kimia dan guru normatif  bahasa Indonesia 

dan PPKn/Sejarah yang berasal dari SMK Negeri dan 

Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas          
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dan mutu para pendidik agar sesuai dengan          

standar kompetensi. 

- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan 

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

Terselengggaranya sosialisasi dan pelatihan yang diikuti 

2000 peserta bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman  

program-program peningkatan mutu pendidikan bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan.  

- Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan 

terhadap profesi pendidik 

 Tersalurkannya bantuan kepada tenaga honorer atau 

insentif bagi guru non PNS sebanyak 108 orang yang 

bertugas di satuan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan para guru non 

PNS/honorer. 

- Terselenggaranya pelatihan pembina pramuka  

 Terselenggaranya pelatihan/kegiatan kepramukaan yang 

berlokasi di Sibolagit dengan 300 peserta yang terdiri 

dari guru tingkat satuan pendidikan dan pegawai             

di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas para          

pembina pramuka. 

8) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan 

- Terselenggaranya supervisi, pembinaan dan stimulasi 

pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, 

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat 

baca di kalangan siswa dan masyarakat. 

- Tersalurkannya buku-buku bacaan ke perpustakaan 

sekolah dengan tujuan untuk menambah koleksi buku         

di perpustakaan dan meningkatkan minat baca siswa. 

 

9) Program manajemen pelayanan pendidikan 
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- Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan. 

Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah TK, SD, 

SMP dan SMA yang berjumlah 400 orang kepala 

sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

etos kerja  dan pelayanan publik. 

- Terselenggaranya kerjasama secara kelembagaan          

di bidang pendidikan 

 Terselenggaranya pelatihan untuk 750 orang guru SD, 

SMP, SMA dan SMK serta 270 orang pengawas untuk 

jenjang TK/SD/SMP/SMA/SMK yang bekerjasama 

dengan Universitas Negeri Medan sebagai narasumber. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan 

kompetensi  guru dan pengawas sekolah. 

- Tersosialisasi dan teradvokasinya berbagai peraturan 

pemerintah di bidang pendidikan 

 Terselenggaranya pameran pendidikan/bookfair dengan 

tujuan untuk meningkatkan minat membaca                           

di kalangan siswa.  

- Tersedianya sistem dan informasi manajemen 

pendidikan 

 Terselenggaranya pendataan sekolah dan pembuatan 

Web Site TP. 2008/2009 dengan petugas pengentri data 

SD sebanyak 80 orang, SMP sebanyak 90 orang dan 

SMA sebanyak 38 orang serta untuk RA/MI/MTs/MA 

sebanyak 8 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memperluas akses pendidikan di kalangan masyarakat 

khususnya tentang informasi manajemen pendidikan. 

- Tersusunnya rencana dan kebijakan pendidikan 

 Tersedianya tenaga konsultan fisik dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi sekolah 

SD/SMP/SMA/SMK, dengan tenaga ahli perencana dan 

tenaga pengawasan konstruksi. 

- Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan 

Pendidikan Kota Medan. Melalui kegiatan ini diharapkan 

membantu masyarakat untuk memahami dan 
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mengetahui standar pelayanan minimal yang 

diselenggarakan. 

- Terselenggaranya musyawarah rencana kerja 

pembangunan Dinas Pendidikan  

Terselenggaranya Musyawarah Kerja Pembangunan 

Dinas Pendidikan Kota Medan yang diikuti dari unsur SD 

sebanyak 40 orang, unsur SMP sebanyak 10 orang, 

unsur SMP sebanyak 10 orang, unsur SMK sebanyak    

10 orang, unsur Ketua Yayasan/Komite sebanyak          

24 orang dan unsur LSM Pemerhati Pendidikan 

sebanyak 2 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menyamakan persepsi tentang sistem pendidikan di Kota 

Medan. 

Penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2008 

menghasilkan manfaat dan dampak antara lain : 

- Peningkatan jumlah penduduk yang berusia > 15 tahun 

menjadi melek huruf (buta aksara) menjadi 99,17%  pada 

tahun 2008.   

- Peningkatan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A 

menjadi 92,54 % pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket B 

menjadi 77, 53 % pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka partisipasi murni APM SMA/SMK/ 

MA/Paket C menjadi 65,51 % pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka kelulusan (AL) SD/MI menjadi 99,18% 

pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka kelulusan (AL) SMP/MTs menjadi     

96,72% pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA menjadi  

90,88 % pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka melanjutkan (AM) dari SD/MI                     

ke SMP/MTs menjadi 99,07 % pada tahun 2008. 

- Peningkatan angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs                 

ke SMA/SMK/MA menjadi 113,07 % pada tahun 2008. 

- Peningkatan persentase guru yang memenuhi kualifikasi 

S1/D-IV menjadi 52,60 % pada tahun 2008. 
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c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 

otonomi sebagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintahan Kota Medan, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan pendidikan adalah 

Dinas Pendidikan Kota Medan. Dalam melaksanakan 

tupoksinya di bidang pembangunan pendidikan, SKPD ini 

melakukan koordinasi antar SKPD maupun antara SKPD 

dengan instansi vertikal yang terkait. Oleh karenanya Dinas 

Pendidikan Kota Medan merupakan front liner dalam 

penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2008. 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2008 tidak 

terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara.             

SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi akan 

banyak mempengaruhi daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan urusan pendidikan yang selaras dengan 

harapan masyarakat. Profil SDM aparatur Dinas Pendidikan 

Kota Medan dapat disajikan pada tabel di bawah ini.  

 
Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Jumlah &  

Kualifikasi Pendidikan 
 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

SD/MI 
SMP/MTs 
SMA/SMK/MA 
S-1 
S-2 

1 
1 
42 
55 
7 

0,9 
0,9 

39,6 
51,8 
6,6 

 Jumlah 106 100 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagaian besar PNS     

yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Medan berpendidikan        

S-1 (51,8%) namun demikian potensi tersebut belum 

sepenuhnya dapat mengisi kompetensi teknis yang dibutuhkan 

dalam SKPD. 

 

 
Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Pangkat dan Golongan 
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No Pangkat/Golongan Jumlah % 
1. Pembina Utama Muda / IV/c 1 0,9 

2. Pembina Tingkat I / IV/b 2 1,8 

3. Pembina Muda / IV/a 11 10,3 

4. Penata Tingkat I / III/d 18 16,9 

5. Penata / III/c 13 12,2 

6. Penata Muda Tingkat I / III/b 23 21,6 

7. Penata Muda / III/a 16 15,0 

8. Pengatur Tingkat I /II/d 10 9,4 

9. Pengatur / II/c 4 3,7 

10. Pengatur Muda Tingkat I / II/b 3 2,8 

11. Pengatur Muda / II/a 5 47 

 Jumlah 106 100 

 
PNS dari Komposisi Jabatan Struktural dan Fungsional  

No Uraian Jumlah % 
1. Kepala Dinas  1 0,3 

2. Ka. Tata Usaha 1 0,3 

3. Kasubbag Umum 1 0,3 
4. Kasubbag Kepegawaian 1 0,3 
5. Kasubbag Keuangan 1 0,3 
6. Kasubbag Rumah Tangga 1 0,3 
7. Kasubdis Program 1 0,3 
8. Kasi Penyusunan Program 1 0,3 
9. Kasi Data dan Informasi 1 0,3 

10. Kasi Pengawasan dan Pengendalian - - 
11. Kasubdis Subsidi Bantuan 1 0,3 
12. Kasi Perlengkapan Sekolah 1 0,3 
13. Kasi Perbukuan 1 0,3 
14. Kasi Subsidi Bantuan 1 0,3 
15. Kasubdis PPD 1 0,3 
16. Kasi Pra Sekolah 1 0,3 
17. Kasi Edukatif SD/SMP 1 0,3 
18. Kasi Kurikulum SD 1 0,3 
19. Kasi Kurikulum SMP 1 0,3 
20. Kasubdis Dikmenjur - - 
21. Kasi Edukatif SMA/SMK 1 0,3 
22. Kasi Kurikulum SMA 1 0,3 
23. Kasi Kurikulum SMK 1 0,3 
24. Kasubdis PLS 1 0,3 
25. Kasi Edukatif PLS 1 0,3 
26. Kasi Kurikulum PLS 1 0,3 
27. Kasi Program PLS 1 0,3 
28. Kepala Cabang Dinas Kecamatan 20 6,9 

29. U P T D 1 0,3 

30. Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK 241 83,9 

 Jumlah 287 100 

 

Dari total jumlah PNS yang ada 70% adalah PNS dalam jabatan 

funsional guru, baik di jenjang pendidikan dasar maupun 

menengah. Namun demikian belum seluruh sekolah di jenjang 
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pendidikan seluruhnya memiliki guru layak mengajar, sebab      

di tingkat SD guru kurang layak mengajar diperkirakan 

mencapai 69,06%, SMP 81,09%, SMA/SMK 95,10%. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran  

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan pendidikan selama tahun 2008 juga didukung oleh 

Alokasi Anggaran Belanja Daerah  yang relative memadai, 

bahkan telah memenuhi amanah konstitusi sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan 

urusan pendidikan selama tahun 2008 alokasi belanja daaerah 

yang ditetapkan adalah : 

- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 461.595.159.302,- 

- Belanja langsung sebesar          Rp.   99.503.100.000,- 

     Total belanja daerah sebesar     Rp. 561.098.259.302,- 

Berdasarkan prinsip–prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efesiensi, efektif, transparan, akuntabel, maka 

realisasi belanja daerah untuk urusan pendidikan                              

per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 537.976.074070,- atau 

95,88% dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan pendidikan pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :                     

(a) Penyusunan rancangan awal  ( Rancangan Renja-SKPD), 

(b) Pelaksanaan forum SKPD/ gabungan SKPD dan 

Musrembang, (c) Penetapan Renja-SKPD. 

Perencanaan pembangunan urusan pendidikan dirumuskan 

secara transparan, responsive, efesien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan pendidikan 

juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 

dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Medan dari 2006-2010. 

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan yang                     

di lakukan terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, 

kegiatan dan penyelenggaraannya dengan pemerintahan 

tingkat atasan  

g. Kondisi Prasarana dan Sarana 
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Penyelenggaraan urursan pendidikan selama tahu 2008 

didukung oleh prasarana dan sarana pendidikan yang terus 

diusahakan peningkatan kualitas dan kuantitasnya.               

Saat ini penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah 

didukung oleh fasilitas pendidikan sebagai berikut :  

 

No. Uraian Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

TK Negeri 
TK Swasta 
SD Negeri 
SD Swasta 
MI Negeri 
MI Swasta 
SMP Negeri 
SMP Swasta 
MTs Negeri 
MTs Swasta 
SMA Negeri 
SMA Swasta 
SMK Negeri 
SMK Swasta 
MA Negeri 
MA Swasta 

2 
309 
403 

4 
12 
48 
45 

298 
3 

63 
21 

179 
12 

121 
3 

27 

 

Penyelenggaraan proses belajar mengajar di berbagai jenjang 

pendidikan juga didukung oleh  keberadaan guru              

sebagai berikut : 

 

No. Uraian Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Guru SD/MI Negeri 
Guru SD/MI Swasta                                            
Guru SMP/MTs Negeri 
Guru SMP/MTs Swasta 
Guru SMA/SMK/MA Negeri 
Guru SMA/SMK/MA Swasta 

5058 
5671 
2288 
6171 
1844 
7207 

 

Secara kuantitaif jumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan 

telah memadai, namun proses belajar mengajar dan upaya 

pemerataan  akses pendidikan masyarakat masih  dihadapkan 

kepada distribusi sekolah yang belum sepenuhnya merata        

di tiap-tiap kecamatan, di samping masih adanya guru yang 

tidak layak mengajar (25,17%), dan kurangnya tenaga 

pendidikan di beberapa bidang studi yang diberikan kepada 

sekolah. 
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Di samping itu, tantangan penyelenggaraan pendidikan dasar 

dan menengah juga dihadapkan kepada masih banyaknya 

sarana pendidikan, khususnya gedung sekolah SD yang dalam 

keadaan rusak sedang (17,4%) dan rusak berat (9,29%),     

SMP  keadaan rusak sedang (8,714%) dan rusak berat (3,75%), 

SMA keadaan rusak sedang (4,49 %) dan rusak berat (1,14%),. 

Prasarana dan sarana pendidikan yang dirasakan pendidik 

masih kurang mencukupi antara lain laboratorium, fasilitas 

olahraga dan lain lain. 

h. Permasalahan dan Solusi 

Peningkatan akses, mutu dan managemen pendidikan sampai 

tahun 2008 masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan 

pokok antara lain : 

1) Masih terbatasnya penduduk usia sekolah yang dapat 

menyelesaikan jenjang pendidikan menengah.   

2) Masih tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antar 

kelompok masyarakat (terutama antar kelompok kaya       

dan miskin). 

3) Keterbatasan fasilitas pendidikan. 

4) Masih ada tenaga pendidik yang belum memenuhi 

kualifikasi. 

5) Belum meratanya penempatan guru sesuai dengan      

bidang keahlian. 

6) Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Solusi tindak lanjut yang dijalankan dalam rangka peningkatan 

akses mutu dan manajemen pendidikan, antara lain :  

1) Mendorong perluasan akses pendidikan menengah yang 

bermutu dan lebih merata terutama kepada penduduk miskin 

sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang 

perguruan tinggi. 

2) Meningkatkan pemerataan pendidikan dasar dan menengah, 

baik melalui jalur formal maupun non formal yang dapat 

terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan 

pendidikan tersebut dijalankan melalui penyediaan beasiswa 

terarah, perbaikan prasarana sarana pendidikan baik                

di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA termasuk 
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berbagai fasilitas pendidikan lainnya, seperti laboratorium, 

perpustakaan dan lain-lain. 

3) Mendorong pengembangan sistem belajar yang tepat bagi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan cara melakukan 

kerjasama dengan dunia usaha dan industri, sehingga 

diharapkan lulusan siswa sekolah menengah kejuruan akan 

dapat ditampung pada lapangan kerja yang ada. 

4) Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mutu lulusan 

setiap jenjang pendidikan serta meningkatkan manajemen 

pendidikan berbasis sekolah dan peningkatan pembangunan 

pendidikan dengan menerapkan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti kemudahan masyarakat Kota Medan 

untuk mengakses informasi tentang sekolah-sekolah yang 

ada di Kota Medan. 

5) Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota selama tahun 2008, maka implementasi program dan 

kegiatan harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaannya. 

 

2. Fungsi Perpustakaan 

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kota Medan, secara 

kelembagaan dikelola oleh Kantor Perpustakaan Umum  Kota Medan. 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan perpustakaan umum sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok,     

sebagai berikut :  

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.3. Penyediaan alat tulis kantor 

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.5. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis 

perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
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3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan  

3.1. Penyusunan  laporan   capaian   kinerja   dan  ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

4) ogram Pengembangan    Budaya   Baca  dan  Pembinaan 

Perpustakaan 

4.1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. 

4.2. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan 

Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah 

dan Perpustakaan Masyarakat. 

4.3. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan. 

4.4. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan 

minat baca di daerah. 

4.5. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. 

4.6. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. 

4.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

4.8. Layanan perpustakaan keliling. 

4.9. Layanan perpustakaan Pada hari sabtu 

4.10. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan daerah. 

4.11. Penataan data sistem informasi dan pangkalan literature 

4.12. Lomba minat dan budaya baca 

4.13. Pemeliharaan bahan/koleksi pustaka 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan 

perpustakaan selama tahun 2008, mengacu kepada            

RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip 

dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, 

sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan perpustakaan, menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan   output  (keluaran) pokok antara lain :  
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− Tersedianya ATK, ATK ini dibutuhkan dalam rangka  

mendukung  penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kantor  selama   tahun 2008 

− Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, kegiatan 

ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008, 

sekaligus penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan 

fungsi SKPD pada urusan perpustakaan. 

− Tersedianya tenaga kebersihan dan jasa keamanan 

kantor 

2) Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan output (keluaran) pokok antara lain : 

− Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa 

computer sebanyak 1 unit, laptop 1 unit, kamera digital    

1 unit, TV LCD 1 unit, faxmile 1 unit dispenser 2 unit, 

barcode 2 unit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan rasio sarana kerja dan layanan 

perpustakaan. 

3) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan output   (keluaran) pokok antara lain : 

− Terlaksananya penyuluhan minat dan kebiasaan 

membaca pada siswa/i SLTP dan SLTA di Kota Medan 

sebanyak 40 sekolah di 21 kecamatan. Kegiatan ini 

dimaksudkan  meningkatkan kebiasaan  membaca di 

kalangan siswa/i  SLTP dan SLTA sehingga terwujud 

budaya baca di masyarakat. 

− Terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi 

perpustakaan kelurahan pada 21 kecamatan di              

50 kelurahan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai 

pembinaan perpustakaan kelurahan yang ada di Kota 

Medan dalam rangka peningkatan pemberdayaan 

perpustakaan kelurahan. 

− Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan 

kelurahan pada 21 kecamatan di 50 kelurahan. Kegiatan 
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ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan 

perpustakaan kelurahan 

− Terpenuhinya bahan pustaka bagi kelurahan sebanyak 

800 eksemplar untuk 10 kelurahan. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk penyediaan bahan bacaan di seluruh 

lapisan masyarakat. 

− Terlaksananya 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. Kegiatan ini dimaksudkan 

agar masyarakat mengetahui letak dan keberadaan 

Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan sekaligus 

meningkatkan dayaguna Perpustakaan Umum oleh 

masyarakat dalam rangk  menciptakan gemar membaca 

bagi masyarakat. 

− Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah 

sebanyak 1.500 eksemplar dan bahan perpustakaan 

daerah sebanyak 800 eksemplar. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan layanan perpustakaan 

sebagai sentra baca dan sentra penyebaran informasi 

yang efektif sekaligus sebagai sarana dalam 

menumbuhkembangkan minat baca masyarakat melalui 

penyediaan informasi terbaru di bidang IPTEK bagi 

masyarakat Kota Medan dan masyarakat di lingkar luar. 

− Terlaksananya layanan perpustakaan keliling bagi 

masyarakat dan sekolah yang berada di lingkar luar   

Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai 

penyebaran informasi melalui bahan bacaan ke seluruh 

lapisan masyarakat. 

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan output (keluaran) pokok antara lain : 

− Penyusunan Renja SKPD tahun 2009 

− Penyusunan LAKIP SKPD tahun 2007 

Penyelenggaraan program dan kegiatan perpustakaan selama 

Tahun 2008 telah memberikan dampak sebagai berikut : 
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− Peningkatan minat baca di kalangan siswa sekolah menjadi 

20%  tahun 2008. 

− Peningkatan kunjungan ke perpustakaan menjadi 15%    

tahun 2008. 

− Peningkatan masyarakat yang mengetahui keberadaan/letak    

perpustakaan umum Kota Medan menjadi 25% tahun 2008. 

− Peningkatan layanan perpustakaan terhadap kebutuhan 

buku oleh pemustaka menjadi 35% tahun 2008. 

− Peningkatan layanan perpustakaan bagi masyarakat lingkar 

luar menjadi 25% tahun 2008. 

− Peningkatan layanan bagi masyarakat dalam mengakses 

informasi menjadi 20% tahun 2008. 

− Meningkatnya pengunjung perpustakaan menjadi 25%    

tahun 2008. 

                c.  SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 

otonomi  sebagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan perpustakaan adalah 

Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan. Dalam melaksanakan 

tupoksinya di bidang pembangunan perpustakaan, SKPD ini 

melakukan koordinasi antara SKPD, maupun antara SKPD 

dengan instansi vertikal yang terkait. Oleh  karenanya Kantor 

Perpustakaan Umum Kota Medan merupakan front liner dalam 

penyelenggaraan urusan perpustakaan selama tahun 2008. 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan perpustakaan selama tahun 2008 

tidak terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara.     

SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi akan 

lebih banyak mempengaruhi dayaguna dan hasilguna 

penyelenggaraan urusan perpustakaan yang selaras dengan 

harapan masyarakat.  

Profil SDM aparatur Kantor Perpustakaan Umum Kota Medan 

dapat disajikan sebagai berikut : 
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Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Jumlah Dan  
Kualifikasi Pendidikan 

 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah (orang) % 

1 SD  1 5 

2 SMP  1 5 

3 SMA / SMK  5 28 

4 D-III 6 34 

5 S-1 5 28 

JUMLAH 18 100 

 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS 

yang dimiliki Kantor perpustakaan Umum Kota Medan 

berpendidikan D-III (34%), SMA/SMK dan S-1 sama yaitu 

(28%), namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya 

dapat mengisi kompentensi teknis yang dibutuhkan            

dalam SKPD. 

 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilihat Dari Pangkat  

Dan Golongan 
 

NO Pangkat / Golongan 
JUMLAH 
(ORANG) 

% 

1. Juru Muda / I/a 1  5 

2. Pengatur / II/c 6 34 

3. Penata Muda / III/a 1  5 

4. Penata Muda Tk.I / III/b 6 34 

5. Penata Tk. I / III/d 3 17 

6. Pembina / IV/a 1  5 

 JUMLAH 18 100 

 

Komposisi kepegawaian yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan 

Umum Kota Medan terdiri dari 5 (lima) orang yang mempunyai 

latar belakang pendidikan D-3 Perpustakaan. 

 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilihat Dari Komposisi  

Jabatan Struktural Dan Fungsional  
 

NO Pangkat / Golongan 
JUMLAH 
(ORANG) 

% 

1. Eselon III 1  17 

2. Eselon IV 3  50 

3. Fungsional 2  33 

 JUMLAH 6 100 

 

Dari total jumlah PNS yang ada  17% adalah PNS dalan jabatan 

struktural dan 11% jabatan fungsional. Namun demikian belum 
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sepenuhnya dapat mengisi kompetensi yang dibutuhkan dalam 

SKPD seperti jabatan fungsional pustakawan. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Berdasarkan prinsip–prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efisiensi, efektif,  transparan, dan akuntabel, 

maka realisasi belanja daerah untuk urusan perpustakaan             

per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.397.706.231,- atau 

94,80% dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan perpustakaan selama 2008 juga didukung oleh alokasi  

anggaran belanja daerah yang relatif memadai, bahkan relatif 

telah memenuhi amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 RI tentang 

Perpustakaan. 

Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan 

perpustakaan selama tahun 2008, didukung oleh alokasi 

anggaran belanja daerah, yang terdiri dari : 

- Belanja tidak langsung sebesar Rp.    702.414.460,- 

- Belanja langsung sebesar  Rp.    772.032.000,- 

- Total belanja daerah SKPD  Rp. 1.474.446.460,- 

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, 

realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar        

Rp. 1.397.706.231,- atau 94,80% dari total anggaran belanja 

daerah yang dialokasikan 

        f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan perpustakaan, pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu : 

a. Penyusunan rancangan awal (Rancangan RENJA–SKPD) 

b. Pelaksanaan forum SKPD/Gabungan SKPD dan 

Musrembang 

c. Penetapan RENJA–SKPD 

Perencanaan pembangunan urusan perpustakaan dirumuskan 

secara tranparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.                    

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan 

perpustakaan juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan     
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tahun 2006–2010 dan Renstra Perpustakaan Kota Medan   

tahun 2006–2010. Selanjutnya untuk mengoptimalkan 

perencanaan yang dilakukan terus ditingkatkan keterpaduan 

kebijakan, program, kegiatan dan penganggarannya dengan 

pemerintahan tingkat atasan. 

        g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Sarana operasional adalah alat yang digunakan pegawai untuk 

menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai dengan spesifikasi tugas 

Kantor Perpustakaan Umum yang dinamis maka pegawai 

dalam melaksanakan tugas dilengkapi dan didukung oleh 

sarana seperti kendaraan dan alat kerja yang didukung oleh 

teknologi. Dalam tabel berikut disajikan jumlah kenderaan dan 

alat kerja pendukung tugas-tugas operasional sebagai berikut : 

 

NO P r a s a r a n a Unit 

1. Kenderaan Roda 6 1 

2. Kenderaan Roda 4 1 

3. Kenderaan Roda 2 1 

4. Komputer 7 

5. Laptop 1 

6 Scenner Barcode 2 

 

Secara relatif, ketersediaan prasarana dan sarana 

perpustakaan Kota Medan masih harus ditingkatkan sehingga 

dapat lebih memberikan rasa aman, nyaman bagi pengunjung 

perpustakaan. 

 Permasalahan dan Solusi 

Secara umum masalah pelayanan di Perpustakaan Umum   

Kota Medan  antara lain:  

1. Jumlah bahan pustaka yang tersedia masih sangat jauh 

untuk memenuhi  kebutuhan pemustaka. 

2. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan 

perpustakaan sehingga jumlah pengunjung tidak seperti 

yang diharapkan. 

3. Masih ada masyarakat yang belum terjangkau oleh 

perpustakaan atau pemerataan pelayanan perpustakaan 

kepada masyarakat di luar lingkar Kota Medan               

belum terpenuhi. 

4. Masih rendahnya minat dan kegemaran membaca 

masyarakat Kota Medan. 
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5. Pengetahuan dan keahlian Tenaga Perpustakaan yang 

harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan 

perkembangan IPTEK. 

6. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, upaya yang 

dilakukan antara lain : penambahan bahan pustaka secara rutin 

dan terus menerus, mensosialisasikan minat baca dan 

keberadaan Perpustakaan Umum dan peningkatan 

pengetahuan/keahlian Tenaga Perpustakaan. 

Beberapa penanganan yang dilakukan antara lain : 

1. Pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah 

dan bahan pustaka Perpustakaan Daerah secara rutin bagi 

pemenuhan informasi dibidang IPTEK. 

2. Supervisi dan pembinaan perpustakaan sekolah dalam 

usaha mensinergikan kelas dan perpustakaan untuk 

menciptakan budaya baca yang berawal di sekolah. 

3. Memasyarakatkan perpustakaan melalui publikasi dan 

sosialisasi minat dan budaya baca. 

4. Memaksimalkan Layanan Perpustakaan di luar lingkar     

Kota Medan melalui layanan Unit Mobil Perpustakaan 

Keliling. 

5. Mengikutsertakan Tenaga Perpustakaan pada Diklat yang 

dilaksanakan Perpustakaan Nasional dan Instansi terkait. 

6. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota selama tahun 2008 maka implementasi program dan 

kegiatan harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaannya.  

 

B.2. Urusan Kesehatan 

1. Fungsi Kesehatan 

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan 

dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah. 
 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian 

urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan untuk 

menunjang tercapainya usaha kesejahteraan masyarakat di bidang 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 67 

 

 

 

kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

a.  Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan kesehatan sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok 

sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

1.3. Penyediaan alat tulis kantor 

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.5. Penyediaan peralatan rumah tangga 

1.6. Penyediaan makanan dan minuman 

1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

1.8.  Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis 

perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

2.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4.1. Pelatihan/kursus ketrampilan pegawai 

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

5.2. Penyusunan rencana kerja SKPD 

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 

6.1. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 

6.2. Pengambilan Obat Anti Tuberkulosa (OAT) oleh petugas 

6.3. Pembinaan pengelolaan obat di Puskesmas 
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6.4. Pengadaan bahan untuk penanggulangan TBC 

6.5. Pengadaan kaporit 

6.6. Pengadaan bahan fogging untuk penanggulangan 

Demam Berdarah Dengue 

6.7. Pengambilan vaksin oleh petugas 

6.8. Peningkatan kualitas ruang simpan vaksin (Dana 

Penyesuaian) 

7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

7.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7.2. Pengadaan dan pendistribusian UKS Kit 

7.3. Pemeriksaan pap's smear bagi sejumlah ibu-ibu 

P2WKSS 

7.4. Penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/ sederajat 

7.5. Supervisi dan pertemuan evaluasi pelaksanaan Askeskin 

dengan PPK I dan PPK     II 

7.6. Peningkatan pelayanan kesehatan luas gedung untuk 

puskesmas dan puskesmas pembantu berdasarkan 

wilayah kerja, serta labkesling dan gudang farmasi 

7.7. Operasional puskesmas, puskesmas pembantu, 

labkesling, gudang farmasi, klinik bestari dan poliklinik 

khusus untuk bahan habis pakai, Alat Tulis Kantor, dan 

mini lokakarya/ rapat bulanan 

7.8. Peningkatan kegiatan Labkesling 

7.9. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui kerjasama 

Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) 

7.10. Pengembangan Public Safety Center (PSC)/ Tim 

Emergency 

7.11. Pengembangan Puskesmas Perkotaan dengan 

penyediaan layanan Dokter Spesialis  

7.12. Pelatihan penanggulangan bencana berbasis 

masyarakat 

7.13. Peningkatan pelayanan program kesehatan jiwa (BDB) 

7.14. Peningkatan pelayanan program kesehatan kerja (BDB) 

7.15. Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut            

di sekolah 
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7.16. Peningkatan program Perencanaan Persalinan dan 

Pencegahan Komplikasi   (P4K) melalui sosialisasi, 

pengadaan stiker, dan kunjungan rumah 

7.17. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dengan 

tersedianya dana pendamping DAK 

7.18. Peningkatan pelayanan program kesehatan mata dan 

telinga (BDB) 

7.19. Peningkatan pelayanan gawat darurat bagi masyarakat 

dengan pengadaan sarana dan prasarana PSC (BDB) 

7.20. Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

7.21. Penyediaan jasa tenaga kerja pelayanan kesehatan 

masyarakat 

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan 

8.1. Penyuluhan dan pemantauan penggunaan obat bahan 

berbahaya (NAPZA) 

9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

9.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

9.2. Penyuluhan langsung tentang penyakit berbasis 

lingkungan 

9.3. Lomba sekolah sehat 

9.4. Pembinaan posyandu: Lomba Posyandu, toga,           

dan kader 

9.5. Revitalisasi posyandu 

9.6. Pameran kesehatan pada event rutin (Hari Kesehatan 

Nasional, Ramadhan Fair, PRSU, Hari Jadi Kota Medan, 

dan Karnaval 17 Agustus) 

9.7. Peningkatan manajemen pelaksanaan Kelurahan Siaga 

Kota Medan 

9.8. Pertemuan evaluasi kegiatan kelurahan siaga 

9.9. Pelatihan petugas puskesmas dalam persiapan 

pembentukan PKPR 

9.10. Pelatihan UKS kepada Guru Sekolah 

9.11. Promosi kesehatan tentang ANC melalui radio 

9.12. Pembinaan petugas kesehatan puskesmas dalam 

pelaksanaan patroli kesehatan 
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10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

10.1. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia 

Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), 

Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro 

Lainnya 

10.2. Penanggulangan gizi buruk 

10.3. Pemetaan Kadarzi dan Praktek Perilaku Pemulihan Gizi 

(KP3G) melalui pendekatan positive deviance 

10.4. Pengumpulan data PSG dan PKG 

10.5. Pelatihan UPGK pada PTP2WKSS 

11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

11.1. Surveilance penyehatan kualitas air bersih di perkotaan 

11.2. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan 

11.3. Pengembangan wilayah/ kawasan sehat berupa 

pembinaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi Daerah 

Percontohan Lingkungan Sehat/ dan Lokakarya Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (DPLS/PHBS) 

12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular 

12.1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 

12.2. Peningkatan imunisasi 

12.3. Sosialisasi HIV pada resiko tinggi (tukang becak) 

12.4. Pembinaan PSK 

12.5. Sosialisasi Pencegahan Penyakit TBC 

12.6. Surveilance Epidemilogi Penanggulangan DBD 

12.7. Surveilance Epidemilogi Flu Burung 

12.8. Surveilance Epidemilogi Penanggulangan Diare 

12.9. Surveilance aktiv AFP ke Rumah Sakit 

12.10. Pelacakan kasus anak lumpuh layuh mendadak (AFP) 

12.11. Pemantauan/ pelacakan kartu kewaspadaan kesehatan 

jemaah haji (K3JH) 

12.12. Pemeriksaan kesehatan haji 

12.13. Pemantauan/pelacakan dan penanganan keja-dian 

ikutan pasca pemberian imunisasi (KIPI) 

12.14. Pelatihan penatalaksanaan IMS 

12.15. Pelatihan Petugas TBC Puskesmas Pembantu 

12.16. Pelatihan PMTCT (Prevention of Mother to Child 

Transmission) bagi petugas kesehatan 

12.17. Peningkatan program penanggulangan HIV/ AIDS (BDB) 
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13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

13.1. Pemilihan dokter dan paramedis teladan 

13.2. Peningkatan pelayanan di puskesmas melalui lomba 

puskesmas populer Medan Metropolitan 

13.3. Operasional Tim Akreditasi Pegawai dan Penerbitan 

Penetapan Angka Kredit (PAK) Pegawai 

13.4. Pembinaan sarana pelayanan kesehatan swasta 

13.5. Penyusunan Baseline data dan analisa sumberdaya 

13.6. Pemutakhiran data kepegawaian 

13.7. Pembinaan perizinan seluruh jenis sarana kesehatan 

13.8. Penyusunan profil Kesehatan 

13.9. Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah 

(Rakerkesda) 

13.10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan penyusunan 

dokumen pertanggungjawaban   serta kinerja 

13.11. Pembuatan profil puskesmas di kota Medan 

13.12. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 

(SIKDA) kota Medan dalam rangka mewujudkan Sistem 

Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) online 

13.13. Pertemuan Petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 

13.14. Pertemuan monitoring dan evaluasi petugas perizinan 

puskesmas sesuai konsep wilayah 

13.15. Penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang Kesehatan Kota Medan, SK Walikota serta 

penyusunan draft PERDA untuk SPM Bidang Kesehatan 

Kota Medan 

13.16. Pertemuan verifikasi data SP2TP/ SP2RS (BDB) 

14) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 

14.1. Pemeliharaan alat kesehatan/ kedokteran/ laboratorium 

(Dana Penyesuaian) 

14.2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana 

puskesmas dan puskesmas pembantu (Dana 

Penyesuaian) 

14.3. Rehabilitasi sedang, berat gedung Puskesmas Pembantu 

(DAK) 

14.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung Puskesmas (DAK) 

14.5. Pengadaan sarana dan prasarana program spesialistik di 

puskesmas (BDB) 
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14.6. Pembangunan gedung puskesmas populer untuk 

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (BDB) 

14.7. Penyediaan sarana dan prasarana gedung puskesmas 

pembantu baru di daerah lingkar luar (Puskesmas 

Pembantu Belawan Seberang) 

14.8. Rehabilitasi sedang/berat gedung puskesmas pembantu 

(Dana Penyesuaian) 

14.9. Pengadaan sarana dan prasarana Poiklinik khusus 

Kantor Walikota 

15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

15.1. Pelatihan MTBS bagi dokter, perawat, dan bidan 

15.2. Pengadaan KMS Balita 

16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

16.1. Pengadaan dan pendistribusian lansia kit 

16.2. Pengadaan dan pendistribusian Kartu Menuju Sehat (KMS) 

16.3. Seminar kesehatan Lansia 

16.4. Pelatihan kader kelompok Usila 

16.5. Penyediaan transport kader kelompok Usila 

17) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

17.1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 

17.2. Grading Tempat Pengolahan Makanan Minuman (TPM) 

di kota Medan 

18) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan      dan Anak 

18.1. Penanggulangan dan pencegahan infeksi bayi  baru lahir 

18.2. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)  pada bidan 

18.3. Pelatihan petugas puskesmas rawat inap untuk mampu 

melakukan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi 

Dasar (PONED) 

18.4. Pelatihan PPGDON pada bidan 

18.5. Pelatihan Manajemen ASKFIKSA bagi dokter dan 

paramedis 

19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur lainnya 

19.1. Peningkatan sistem arsip kantor (Dana Penyesuaian) 

19.2. Pengadaan ruang Dharma Wanita Dinas Kesehatan 

(Dana Penyesuaian) 

19.3. Pembangunan gedung PPMI 

b.  Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan selama 

tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD / DPA – SKPD yang 
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ditetapkan, serta prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dari 

implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. 

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain :  

-  Tersedianya sarana komunikasi, air dan penerangan          

di tingkat SKPD dan Puskesmas/Pustu. Kegiatan ini 

dimaksudkan agar kebutuhan pendukung dalam 

pelaksanaan operasional Dinas maupun UPTD dapat 

terpenuhi dengan baik. 

-  Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional sebanyak 17 unit, dengan tujuan agar 

kendaraan tersebut dapat dioperasionalkan sesuai 

peraturan transportasi. 

- Tersedianya alat tulis kantor (ATK) sebanyak 1 paket. 

ATK ini dimaksudkan untuk mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008. 

-  Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan hasil 

penggandaan selama 1 tahun dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan administrasi kantor. 

-  Tersedianya alat-alat kebutuhan rumah tangga dengan 

maksud agar kebutuhan terhadap alat 

kerumahtanggaan kantor dapat terpenuhi. 

-  Tersedianya makan dan minum pada rapat dinas 

selama 1 tahun. Kegiatan ini bertujuan agar rapat-rapat 

dinas terselenggara dengan baik. 

-  Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah yang berjumlah 14 orang. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mendapat masukan/informasi dan 

sinergitas program-program kesehatan. 

-  Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran berjumlah 121 orang selama 12 bulan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional 

perkantoran dan mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang lebih baik. 
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2) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

-  Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 paket, 

dengan rincian sebanyak 6 meja dan 10 kursi. 

Perlengkapan gedung kantor yang disediakan bertujuan 

untuk mendukung kelancaran operasional kantor. 

-  Tersedianya peralatan gedung kantor, seperti 

soundsystem. Peralatan gedung kantor yang disediakan 

bertujuan untuk mendukung kinerja pegawai serta 

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. 

-  Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan 

gedung kantor untuk 4 unit. Terpeliharanya peralatan 

gedung kantor bertujuan untuk mendukung kinerja 

pegawai serta meningkatkan sarana dan prasarana 

aparatur. 

3)  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

-  Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 

sebanyak 1.641 stel. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mendukung kinerja pegawai melalui peningkatan disiplin 

aparatur.  

4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

-  Terlaksananya pelatihan/kursus pegawai dengan tujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang 

pengelolaan administrasi perkantoran. 

5)  Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan Keuangan 

-  Tersusunnya LAKIP tahun 2007 sebanyak 1 dokumen. 

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD yang disusun dengan prinsip akuntabel sehingga 

mendukung laporan penyusunan capaian kinerja dan 

keuangan SKPD tahun 2007 dengan baik. 

-  Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan 

standar harga sebanyak 1 dokumen. 

6)  Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 

-  Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk 

puskesmas dan pustu sebanyak 79 sarana. Kegiatan ini 

bertujuan agar pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat terlaksana dengan baik dengan obat-obatan 

yang cukup. 
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-  Tersedianya OAT di puskesmas dan pustu sebanyak    

79 sarana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar 

terlaksana dengan baik. 

-  Terbinanya petugas puskesmas dalam pengelolaan 

obat sebanyak 39 orang dengan tujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

terutama tentang obat-obatan. 

-  Tersedianya bahan untuk penanggulangan TBC 

sebanyak 1 paket. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

terutama untuk penanggulangan TBC. 

-  Tersedianya kaporit untuk pencegahan diare sebanyak 

550 kg. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama 

untuk memberikan pertolongan pertama untuk 

pencegahan diare. 

-  Tersedianya bahan fogging untuk penanggulangan 

demam berdarah dengue (DBD) sebanyak 1200 liter. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menanggulangi penyakit 

menular dan mencegah bertambahnya penderita 

penyakit demam berdarah dengue (DBD). 

-  Terlaksananya pengambilan vaksin oleh petugas 

sebanyak 12 kali. 

-  Tersedianya ruang penyimpanan vaksin yang 

berkualitas sebanyak 1 paket. Tujuan kegiatan ini 

adalah untuk menjaga kualitas dari vaksin yang 

tersedia. 

7) Upaya Kesehatan Masyarakat 

-  Terlaksananya monitoring, evalusi dan pelaporan 

kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebanyak     

1 paket.  

-  Tersedia dan terdistribusinya UKS Kit sebanyak 5 set 

pada 5 sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesehatan dan pengetahuan masyarakat 

terutama para siswa tentang pentingnya kesehatan. 

-  Terlaksananya pemeriksaan PAP'smear bagi sejumlah 

ibu-ibu P2WKSS sebanyak 80 orang. Kegiatan ini 
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bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

terutama bagi ibu-ibu anggota P2WKSS. 

-  Terlaksananya penjaringan kesehatan siswa kelas          

1 SD/sederajat sebanyak 7.020 orang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa akan 

pentingnya menjaga kesehatan. 

-  Terlaksananya supervisi ASKESKIN untuk 53 sarana 

Yankes. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan 

mengevaluasi program ASKESKIN dan ketersediaan 

sarana Yankes.  

-  Terlaksananya pelayanan kesehatan luar gedung             

di 81 sarana Yankes. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memonitoring dan mengevaluasi sarana Yankes yang 

berada di luar gedung. 

-  Tersedianya operasional sarana pelayanan kesehatan 

dengan 83 sarana Yankes. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

di sarana Yankes. 

-  Terlaksananya kegiatan pemeriksaan sampel makanan 

dan minuman untuk 1800 sampel. Kegiatan ini bertujuan 

untuk memonitoring dan mengevaluasi jenis makanan 

dan minuman yang sudah kadarluasa tetapi masih 

diperjualbelikan. 

-  Terlaksananya kerjasama lintas batas MEBIDANG 

sebanyak 1 kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan koordinasi program kesehatan. 

-  Terlaksananya pengembangan kegiatan PSC                

untuk  1 paket. 

-  Terlaksananya pelayanan kesehatan spesialis                  

di puskesmas pada 5 Puskesmas Rawat Inap (Helvetia, 

Sering, Teladan, Belawan, Kedai Durian).                 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas terutama 

untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan 

penanganan khusus. 

-  Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana 

berbasis masyarakat untuk 30 orang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menyiapkan kesiagaan masyarakat 

dalam menanggulangi bencana. 
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-  Terlaksananya peningkatan pelayanan  kesehatan jiwa 

untuk 40 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa. 

-  Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja untuk             

1 paket. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan untuk pekerja. 

-  Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut              

di sekolah untuk 1 kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang 

kesehatan gigi dan mulut kepada kalangan siswa. 

-  Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang P4K pada 

ibu hamil dengan tujuan untuk mensosialisasikan 

kepada ibu-ibu hamil. 

-  Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar melalui 

dana pendamping DAK. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan dasar melalui           

dana pendamping. 

-  Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan mata 

dan telinga di puskesmas untuk 40 orang. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan 

pengetahuan masyarakat  tentang kesehatan mata dan 

telinga di kalangan masyarakat. 

-  Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan gawat 

darurat bagi masyarakat dengan tujuan untuk 

meningkatkan pelayanan tanggap darurat. 

-  Terlaksananya JPKMS dengan masyarakat dengan 

peserta 500.000 jiwa dengan klaim 1.555 pasien rawat 

inap dan 3.834 pasien  rawat jalan. 

-  Tersedianya jasa tenaga medis dan paramedis dengan 

jumlah 54 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

8) Pengawasan Obat dan Makanan 

-  Terlaksananya penyuluhan, pemantauan dan monev 

NAPZA  pada 130 Apotik di Kota Medan dengan tujuan 

untuk melakukan pemantauan peredaran NAPZA.  

9) Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

-  Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja FKK 

Medan untuk 21 Kecamatan. Tujuan kegiatan ini untuk 
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meningkatkan peran serta masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi 

masalah kesehatan. 

-  Terlaksananya penyuluhan langsung tentang penyakit 

berbasis lingkungan pada 21 Kecamatan.             

Tujuan, untuk meningkatkan peran serta masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat tentang penyakit 

berbasis lingkungan. 

-  Terlaksananya pemilihan lomba sekolah sehat           

Kota Medan untuk 168 sekolah. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan sekolah 

tentang pentingnya sekolah sehat. 

-  Terlaksananya pembinaan posyandu, lomba posyandu, 

toga dan kader untuk 21 Kecamatan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan motivasi petugas, kader 

maupun masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam 

meningkatkan kesehatan. 

-  Terlaksananya revitalisasi posyandu untuk               

1.405 posyandu. 

-  Terlaksananya pameran kesehatan sebanyak                 

5 kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mempromosikan dan mensosialisasikan kegiatan-

kegiatan kesehatan pada masyarakat. 

-  Terlaksananya kegiatan manajemen pelaksanaan 

kelurahan siaga Kota Medan di 21 Kecamatan. 

-  Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan kelurahan 

siaga di 151 Kelurahan. 

-  Terlaksananya pelatihan petugas puskesmas dalam 

persiapan pembentukan PKPR untuk 1 kegiatan dengan 

peserta 39 orang. 

-  Terlatihnya guru sekolah tentang UKS dengan jumlah 

peserta 80 orang guru. 

-  Terlaksananya promosi kesehatan tentang ANC melalui 

radio sebanyak 9 kali siaran. 

-  Terlaksananya pembinaan petugas kesehatan dalam 

pelaksanaan patroli kesehatan dengan peserta             

39 orang. 
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10) Perbaikan Gizi Masyarakat 

-  Tersedianya pengadaan vitamin A dan tablet Fe untuk 

bayi/balita, ibu hamil dan ibu nifas sebanyak 1 paket. 

-  Terlaksananya penanggulangan gizi buruk untuk         

550 balita. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menanggulangi gizi buruk pada bayi dan balita. 

-  Terlaksananya pemetaan Kadarzi dan Praktek Perilaku 

Pemulihan Gizi (KP3G) melalui pendekatan positive 

deviance dengan kegiatan 1 paket. 

-  Terlaksananya pengumpulan data Peningkatan Status 

Gizi (PSG) dan PKG untuk 39 Puskesmas. 

-  Terlaksananya pelatihan UPGK pada PTP2WKSS 

untuk 35 warga binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang UPGK. 

11) Pengembangan Lingkungan Sehat 

-  Terlaksananya surveilance penyehatan kualitas air 

bersih di perkotaan pada 21 Kecamatan. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya kualitas air bagi kesehatan. 

-  Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran 

lingkungan di 21 Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

kebersihan lingkungan. 

-  Terlaksananya pengembangan wilayah/kawasan sehat 

oleh 78 petugas promosi kesehatan. Tujuan kegiatan ini 

adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang perlunya kawasan sehat dalam meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. 

12) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular 

-  Terlaksananya penanggulangan fogging fokus DBD 

untuk mencegah penanggulangan DBD pada            

2.400 fokus. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menanggulangi penyakit menular dan mencegah 

bertambahnya penderita penyakit demam berdarah 

dengue (DBD). 

-  Terlaksananya bulan Imunisasi Anak Sekolah pada 

150.000 anak sekolah dengan tujuan meningkatnya 

status kekebalan tubuh anak yang diimunisasi. 
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-  Terlaksananya sosialisasi HIV pada resiko tinggi   

(tukang becak) dengan jumlah peserta 40 orang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi kelompok 

resiko tinggi dan menambah pengetahuan tentang 

pencegahan menular serta memudahkan memudahkan 

mendapat obat. 

-  Terlaksananya pembinaan PSK untuk 100 orang. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran 

akan pentingnya masa depan dan meninggalkan 

pekerjaan yang dijalani selama ini. 

-  Terlaksananya sosialisasi tentang penyakit TBC 

kepada masyarakat dengan jumlah peserta 100 orang.    

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang 

penyakit TBC dan cara menanggulangi penyakit 

menular serta mencegah bertambahnya penderita 

penyakit TBC. 

-  Terlaksananya surveilence Epidemiologi 

Penanggulangan DBD sebanyak 20 kasus.  

-  Terlaksananya surveilance Epidemiologi Flu Burung 

pada 117 orang. 

-  Terlaksananya surveilance Epidemiologi 

Penanggulangan diare pada 41.352 orang. 

-  Terlaksananya surveilance aktif AFP ke Rumah Sakit 

pada 15 orang. 

-  Terlaksananya pelacakan kasus anak lumpuh layuh 

mendadak (AFP) sebanyak 12 orang. 

-  Terlaksananya pemantauan/pelacakan kartu 

kewaspadaan kesehatan jemaah haji (K3JH)                   

untuk 3.500 orang. 

-  Terlaksananya pemeriksaan kesehatan haji untuk    

3.500 orang. 

-  Terlaksananya pemantauan/pelacakan dan 

penanganan kejadian ikutan pasca pemberian imunisasi                      

pada  12 kasus. 

-  Terlaksananya pelatihan penatalaksanaan IMS dengan 

jumlah peserta 80 orang . 

-  Terlaksananya pelatihan petugas TBC Puskesmas 

Pembantu dengan jumlah peserta 20 orang. 
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-  Terlaksananya sosialisasi penanggulangan HIV-AIDS 

kepada  50 orang tukang becak. 

13) Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

-  Terlaksananya pemilihan dokter dan paramedis teladan 

sebanyak 6 orang. 

-  Terlaksananya peningkatan pelayanan di puskesmas 

melalui lomba puskesmas populer Medan Metropolitan 

untuk 1 paket kegiatan. 

-  Tersedianya operasional tim akreditasi kepegawaian 

sebanyak 1 paket. 

-  Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan 

kesehatan swasta sebanyak 369 sarana kesehatan 

yaitu : Rumah Sakit sebanyak 69,  Rumah Bersalin 

sebanyak          115, Laboratorium Kesehatan sebanyak 

15, Balai Pengobatan sebanyak 120 dan OPTIK 

sebanyak 50. 

-  Terlaksananya penyusunan baseline data dan analisa 

sumber daya pada 69 Rumah Sakit terdata. 

-  Terlaksananya pemuktahiran data kepegawaian 

dengan kegiatan 1 paket. 

-  Terlaksananya pembinaan perizinan seluruh jenis 

sarana kesehatan untuk 1.200 sarana Yankes. 

-  Tersusunnya profil kesehatan sebanyak 1 dokumen. 

-  Terlaksananya rapat kerja kesehatan daerah             

sebanyak 1 paket. 

-  Terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk 1 paket 

pada Dinas dengan 39 Puskesmas. 

-  Tersusunnya profil puskesmas di Kota Medan dengan 

39 dokumen. 

-  Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi 

Kesehatan Daerah (SIKDA) kota Medan dalam rangka 

mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional 

(SIKNAS) sebanyak 1 paket kegiatan. 

-  Terlaksananya pertemuan petugas sistem informasi 

kesehatan dengan peserta 39 orang. 

-  Terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi 

petugas perizinan puskesmas sesuai konsep wilayah 

dengan jumlah peserta 50 orang.  

- Terlaksananya Penyempurnaan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) bidang kesehatan kota Medan melalui 
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SK Walikota serta penyusunan draft PERDA untuk SPM 

bidang Kesehatan Kota Medan dengan 1 paket. 

-  Terlaksananya verifikasi data SP2TP/SP2RS untuk         

1 dokumen pelaporan Rumah Sakit dan 1 dokumen 

pelaporan penyakit dan jumlah pasien di Puskesmas. 

14) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu                  

dan Jaringannya. 

- Terlaksananya pemeliharaan alat kesehatan/ 

kedokteran/laboratorium sebanyak 12 unit alat. 

- Terlaksananya rehabilitasi gedung puskesmas 

pembantu untuk 3 unit Pustu. 

-  Terlaksananya rehabilitasi gedung puskesmas untuk       

8 unit Puskesmas. 

-  Terlaksananya rehabilitasi gedung puskesmas 

pembantu untuk 1 unit. 

-  Tersedianya sarana dan prasarana poliklinik khusus 

kantor walikota dengan 1 paket alat kesehatan EKG, 

USG, Ultrasonic NEBULIZER, dll. 

15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

-  Terlaksananya pelatihan MTBS bagi Dokter, perawat, 

bidan yang dilatih dengan jumlah peserta 60 orang. 

-  Terlaksananya pengadaan KMS balita untuk          

50.000 balita. 

16) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

-  Tersedia dan terdistibusinya lansia kit pada                     

7 puskesmas. 

-  Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian KMS 

untuk 2.860 orang. 

-  Terlaksananya seminar kesehatan lansia sebanyak           

1 paket kegiatan berupa seminar. 

-  Terlaksananya pelatihan kader usila dengan peserta   

100 orang. 

-  Terlaksananya penyediaan transport  kader lansia 

untuk 1.504 orang. 

17) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 

Makanan 

-  Terlaksananya pengawasan makanan dan minuman 

dengan biaya yang digunakan untuk transport 
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melakukan pengawasan makanan dan minuman         

se-Kota Medan. 

-  Terlaksananya grading Tempat Pengolahan Makanan 

(TPM) untuk 40 rumah makan dan restorant. 

18) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

-  Terlaksananya pelatihan penanggulangan                   

dan pencegahan infeksi bayi baru lahir dengan jumlah 

peserta 48 orang. 

-  Terlaksananya pelatihan APN pada bidan puskesmas 

dengan jumlah peserta 30 orang. 

-  Terlaksananya pelatihan PPGDON pada Bidan dengan 

jumlah peserta sebanyak 22 orang. 

-  Terlaksananya pelatihan ASFIKSIA bagi dokter dan 

paramedis dengan peserta sebanyak 20 orang. 

19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Lainnya 

-  Tersedianya tata arsip kantor yang baik. 

-  Tersedianya ruang Dharma Wanita di kantor Dinas 

Kesehatan.Penyelenggaraan urusan kesehatan selama 

tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara 

lain : 

- Peningkatan cakupan yang ditangani menjadi 

72,3%. 

- Peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi 

kebidanan menjadi 90%. 

- Peningkatan cakupan desa/kelurahan Universal 

Child Immunization (UCI) menjadi 96%. 

- Peningkatan cakupan penemuan dan penanganan 

penderita penyakit DBD menjadi 100%. 

- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan 

rujukan pasien masyarakat miskin menjadi 82,4%. 

- Peningkatan cakupan kunjungan bayi          

menjadi 100%. 

c. SKPD Penyelenggara  

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008 menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 
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otonom yang sebagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan. Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan salah satu 

SKPD penyelenggara urusan kesehatan adalah Dinas 

Kesehatan Kota Medan.  

d.  Profil SDM Aparatur  

Penyelenggaraan urusan kesehatan selama tahun 2008 tidak 

terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara.              

SDM aparatur yang memiliki integrasi dan kompetensi akan 

lebih banyak mempengaruhi daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan urusan kesehatan yang selaras dengan 

harapan masyarakat. Untuk profil SDM aparatur Dinas 

Kesehatan Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut  

Kualifikasi Pendidikan  
 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

S-2 Kesehatan 
Dokter Spesialis 
Dokter Umum 
Dokter Gigi 
Bidan ( D1 + D3 + PKE) 
Perawat (S.Kep+D.IV+D.III+D1+PKC) 
Tenaga Farmasi ( Apot + AKFAR+ Aspot) 
Tenaga Gizi (D.IV+ AKZI+SPAG) 
Tenaga Perawat Gigi ( AKG + SPRG) 
Tenaga Sanitasi ( AKL + SPPH) 
Tenaga Analis Lab ( AAK + SMAK) 
Tenaga Teknisi Medis ( Fisio+APRO) 
Tenaga Kesehatan Masyarakat ( SKM) 
LCPK 
SPPM 
S.Psi 
S.Sos 
S1. Ekonomi 
S1. Hukum 
S1. Teknik 
SMA 
SMP 
SD 

17 
9 

139 
104 
305 
485 
139 

44 
75 
42 
60 
5 

39 
23 
5 
7 
7 
8 
1 
1 

53 
7 
1 

1,1 
0,6 
8,8 
6,6 

19,4 
30,8 

8,8 
2,8 
4,8 
2,7 
3,8 
0,3 
2,5 
1,5 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,1 
0,1 
3,4 
0,4 
0,1 

 Jumlah 1.571 100 

 
 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pangkat  
dan Golongan 

 

No. Pangkat / Golongan Jumlah % 

1. 
2. 
3. 
4. 

Golongan I 
Golongan II 
Golongan III 
Golongan IV 

4 
223 

1.211 
138 

0,3 
14,1 
76,8 
8,8 

 Jumlah 1576 orang 100 
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Komposisi PNS dari Jabatan Struktural dan Fungsional  
 

No. Kualifikasi Jabatan Jumlah % 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
 

Jabatan Struktural : 
Kepala Dinas 
Kepala Sub Dinas 
Kepala Bagian Tata Usaha 
Kasi / Kasubbag 
Kepala Puskesmas 
Kepala UPTD 
Jumlah 
 
Jabatan Fungsional : 
Dokter Umum 
Dokter Gigi 
Bidan 
Perawat 
Apoteker 
Asisten apoteker 
Tenaga Gizi/ Nutrisionis 
Perawat Gigi 
Sanitarian 
Analis Laboratorium 
Tenaga Fisioterapis 
Penata Rontgen 
Penyuluh Kes.Masyarakat 
Jumlah 
Non Fungsional (Staf) : 

 
1 orang 
5 orang 
1 orang 

20 orang 
39 orang 
3 orang 

69 orang 
 
 

100 
99 

300 
465 

2 
130 
14 
73 
28 
60 

2 
3 

16 
1.292 orang 

215 orang 

 
0,1 
0,3 
0,1 
1,3 
2,5 
0,2 
4,4 

 
 

6,3 
6,3 

19,0 
29,5 
0,1 
8,2 
0,9 
4,6 
1,8 
3,8 
0,1 
0,2 
1,0 

82,0 
13,6 

 Jumlah 1.576 orang 100 

 

e.  Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan selama 

tahun 2008 alokasi belanja daerah yang dialokasikan 

-  Belanja Tidak Langsung  Rp.   68.446.033.467,-   

-  Belanja Langsung   Rp.   36.207.846.000,-   

Total Alokasi Belanja Daerah  Rp. 104.653.879.467,-

Realisasi      Rp.   89.771.365.299,-   

atau  sebesar 85,78% per 31 Desember 2008. 

 

f.  Proses Perencanaan Pembangunan  

Siklus perencanaan pembangunan urusan kesehatan pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok, yaitu : 

a. Penyusunan rancangan awal (Rancangan Kerja – SKPD) 

b. Pelaksanaan fórum SKPD/Gabungan SKPD dan 

Musrenbang 

c. Penetapan Renja – SKPD 
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Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan kesehatan 

juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 

dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2006-2010. 

g.  Kondisi Prasarana dan Sarana  

Penyelenggaraan urusan kesehatan selama tahun 2008 

didukung oleh prasarana dan sarana kesehatan yang terus 

diusahakan peningkatan dan kualitasnya. Saat ini Dinas 

Kesehatan Kota Medan didukung fasilitas tanah dan bangunan 

kantor Dinas terletak di Jalan Rotan No. 1 Petisah Medan, 1 unit 

Klinik Bestari, 1 unit Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan  

1 unit Gudang Farmasi terletak di Jln Medan Belawan             

Km 18,5 serta  39 unit Puskesmas serta  41 unit Puskesmas 

Pembantu yang tersebar di seluruh Kota Medan.  

Kenderaan Roda 4 : Ambulan 6 unit, puskesmas keliling           

26 mobil operasional gudang farmasi 1 unit, mobil operasional 

Kesga 1 unit, Mobil operasionil DBD (P2P) 3 unit, mobil 

emergensi 2 unit sehingga jumlahnya sebanyak 43 Unit          

(Tahun 2008 pengadaan hanya 1 buah mobil emergency). 

Kenderaan Roda dua : 201 unit. 

Bangunan Kantor Dinas Kesehatan pada dasarnya saat ini 

memerlukan rehabilitasi sedang. 

Pada umumnya bangunan Puskesmas sudah direhabilitasi 

pada tahun 2006, 2007, 2008 yaitu sebanyak 29 Puskesmas 

dan 36 Pustu. 

Keadaan barang meubeuler di Puskesmas dan Pustu cukup. 

Keadaan peralatan kesehatan untuk Dokter Umum cukup, untuk 

Dokter Gigi masih memerlukan perbaikan alat-alat penunjang 

Dental Unit seperti; kompressor, mata bor yang rusak untuk 

dapat mengerjakan penambalan gigi di Puskesmas.  

Peralatan Dokter Spesialis seperti EKG, USG (Penyakit Dalam), 

alat THT, alat-alat Obgyn (Kebidanan dan Kandungan) sudah 

dimanfaatkan pada 5 Puskesmas Rawat Inap yaitu : Sering, 

Teladan, Kedai Durian, Helvetia, Belawan. 

Peralatan Laboratorium di Puskesmas / Pustu sudah memadai 

hanya masih kekurangan Reagensia, sehingga pemeriksaan 

penunjang kesehatan tahun 2008 belum memuaskan. 
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Untuk memperlancar kegiatan yang memerlukan alat-alat listrik 

dan elektronik telah dilaksanakan peningkatan daya kapasitas 

listrik telah ditambah pada Kantor Dinas Kesehatan dari              

17.000 watt  naik menjadi 33.000 watt, pada 13 Puskesmas 

rawat inap dinaikkan menjadi 11.000 watt, sedangkan pada      

22 Puskesmas rawat jalan dinaikkan kapasitasnya menjadi 

5.500 watt.  

h. Permasalahan dan Solusi 

Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang 

dicapai selama tahun 2008 cukup baik, namun 

penyelenggaraan urusan kesehatan masih dihadapkan kepada 

berbagai masalah dan tantangan yang komplek. Ada beberapa 

permasalahan utama dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat, yaitu : 

1. Masih adanya gizi buruk pada 1.527 bayi/balita disebabkan 

asupan gizi masyarakat yang kurang / buruk, dan pemberian 

makanan tambahan kepada 550 orang bayi/balita baru 

mencapai (36%).  

2. Penyakit menular DBD masih ada 1440 kasus belum dapat 

diberantas disebabkan antara lain kesadaran masyarakat 

belum memadai dan PSN belum maksimal dikerjakan oleh 

semua komponen masyarakat.  

3. Terdapat penderita Penyakit TBC sebanyak 1.606 kasus, 

disebabkan daya tahan penduduk yang kurang terhadap 

kuman TBC oleh karena berbagai faktor seperti; rumah 

kumuh, kelembaban udara,  kurangnya gizi dan lain-lain. 

4. Masih adanya penyakit Diare sebesar 35.618 kasus 

disebabkan sarana air bersih yang belum memenuhi syarat 

kesehatan bagi sebagian penduduk. 

5. Terdapat 525 kasus HIV / AIDS disebabkan antara lain 

perilaku sex menyimpang dan penularan dari suntikan 

pemakai narkoba, dan masih belum maksimalnya penemuan 

kasus HIV AIDS di masyarakat karena masih adanya 

diskriminasi dan stigma. 

6. Tenaga petugas penyuluh kesehatan lingkungan yang 

kurang serta masyarakat / swasta masih belum berperan 

secara optimal dalam bidang kesehatan, dimana belum 
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meratanya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS 

sebagai tindakan preventif untuk mencegah penyakit 

menular berbasis lingkungan. 

7. Masih kurangnya  tenaga analis kimia yang bekerja di 

laboratorium Puskesmas/Pustu ( alat laboratorium dan 

reagensia di Pustu sudah tersedia ) dalam menunjang 

penegakan diagnosa oleh dokter. 

8. Sebagian Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Klinik tidak patuh 

memberikan data laporan informasi kesehatan yang 

dibutuhkan Dinas Kesehatan Kota Medan, sehingga perlu 

pengeluaran Perda oleh pemerintah sebagai payung hukum, 

untuk menjadi kewajiban Rumah Sakit, Balai Pengobatan, 

Klinik tersebut melaporkan informasi  data kesehatan tepat 

pada waktunya. 

9. Masih banyaknya Rumah Sakit dan pabrik yang tidak 

mempunyai instalasi pengolah air limbah (IPAL) padat. 

10. Patroli kesehatan masih belum sepenuhnya berjalan lancar, 

karena puskesmas rata-rata hanya punya 1 orang tenaga 

Penyuluh Kesehatan Masyarakat sehingga perlu 

dibantu/didukung oleh masyarakat dan kepala lingkungan. 

11. Perlu diwaspadai berkembangnya penyakit-penyakit baru 

seperti Flu Burung dan Cikungunya, bekerjasama dengan 

Instansi lintas sektoral 

12. Peralatan Kedokteran Gigi seperti kompressor dan mata bor 

yang rusak belum diperbaiki sehingga pada sebagian 

Puskesmas belum bisa melaksanakan penambalan gigi. 

13. Kekurangan Dokter Spesialis sehingga pemanfaatan alat 

kesehatan Dokter Spesialis yang sudah ada pada                 

8 Puskesmas rawat inap yang lain belum dilaksanakan 

(Medan Deli, Padang Bulan, Glugur Darat, Bromo, Pekan 

Labuhan, Tuntungan, Terjun, Medan Area Selatan). 

14. Perlunya rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan. 

15. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

 

Beberapa solusi dan pemecahan masalah, dan tantangan 

kesehatan di atas adalah perlunya pembangunan kesehatan 
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pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan 

kebijakan dan program sebagai berikut : 

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia dan kwalitas 

layanan kesehatan secara terpadu. baik mutu obat-obatan, 

alat-alat kesehatan umum, gigi, laboratorium, dan 

reagensianya sebagai penunjang pemeriksaan pengobatan 

di seluruh puskesmas.  

2. Menyediakan tenaga dokter spesilais dengan jadwal tertentu 

pada 12 Puskesmas rawat Inap. 

3. Meningkatkan disiplin kerja untuk pencapaian program di 

lapangan, terutama pencegahan meningkatnya penyakit 

TBC, DBD, HIV / AIDS 

4. Meningkatkan promosi kesadaran masyarakat untuk 

penyakit berbasis lingkungan dengan  PHBS dan PSN guna 

mencegah penyakit menular seperti DBD, Diare, Thypus dll 

5. Meningkatkan kwalitas jaringan informasi kesehatan dan 

pelatihan petugas komputer di seluruh puskesmas, sehingga 

data-data kesehatan mudah diakses dengan jaringan 

komputerisasi 

6. Meningkatkan pelaporan data informasi kesehatan dari 

seluruh Rumah Sakit, Klinik, Balai Pengobatan baik 

swasta/pemerintah untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan 

7. Meningkatkan promosi kesehatan tentang pencegahan 

penyakit-penyakit baru seperti Flu Burung, Cikungunnya dan  

HIV-AIDS  melalui media elektronik dan media cetak 

8. Meningkatkan kepatuhan rumah sakit agar segera 

mempunyai IPAL( Instalasi Pegolah Air Limbah ) baik sendiri 

atau terpadu. 

9. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan dinas/ 

instansi  terkait seperti kegiatan UKS, penanggulangan Flu 

Burung dan lain-lain. 

10. Perlu perbaikan alat-alat Dokter Gigi. 

11. Perlu penambahan Tenaga Dokter Spesialis pada                

7 Puskesmas rawat inap yang mempunyai fasilitas alat-alat 

kedokteran spesialis. 

12. Perlu perbaikan bangunan atap kantor Dinas Kesehatan. 
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13. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota selama tahun 2008 maka implementasi program dan 

kegiatan harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaannya.  

 

2. Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan 

     Disamping dikelola oleh SKPD kesehatan, maka sebagian urusan 

kesehatan khususnya fungsi pelayanan kesehatan rujukan 

diselenggarakan oleh RSU DR. Pirngadi Medan 

a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tujuan 

terlaksananya administrasi kantor  

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional 

1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan  

1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.6. Pengadaan alat tulis kantor 

1.7. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan 

1.8. Pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

1.9. Penyediaan peralatan rumah tangga 

1.10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-

Undangan  

1.11. Penyediaan makan dan minum 

1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan 

tujuan terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah 

sakit.   

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor  

2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor  

2.3. Pengadaan meubeler 

2.4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  

2.6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 

2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
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2.8. Pemeliharaan Rutin/berkala meubeleur 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan tujuan   

terlaksananya peningkatan kedisiplinan aparatur. 

3.1.    Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

4) Program Peningkatan   Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur   

dengan tujuan terlaksananya  Sumber Daya Aparatur. 

4.1.   Pelatihan/kursus ketrampilan pegawai 

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan tujuan terwujudnya 

jumlah pegawai yang memahami administrasi keuangan dan 

terlaksananya hasil laporan monitoring keuangan 

5.1. Penyusunan rencana kerja SKPD  

5.2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

5.3. Penyediaan dokumentasi dan sosialisasi 

5.4. Penyediaan jaringan sistem informasi manajemen 

5.5. Penyusunan profil  SKPD 

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan tujuan 

terlak-sananya pengadaan dan peningkatan Obat  dan 

Perbekalan Kesehatan. 

6.1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 

6.2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 

6.3. Pengadaan makanan dan gizi 

7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

7.1.   Pengadaan alat kesehatan rumah sakit 

7.2.   Pengadaan ruang rawat inap rumah sakit 

7.3.   Pemeliharaan alat – alat kedokteran 

7.4.   Pelayanan  medik peserta ASKES 

7.5.   Pelayanan medik pasien umum 

7.6.   Pelayanan medik keluarga miskin 

7.7.   Pelayanan medik TKI 

7.8.   Penyediaan jasa bantuan manajemen (konsultan) 

7.9.   Penyediaan jasa paramedis keperawatan 

7.10. Penyediaan jasa administrasi kantor/RSU 

7.11. Pelatihan/kursus tenaga medis dan non medis 

7.12. Kerj. kepaniteraan klinik dan instalasi   pendidikan 
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8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

8.1    Penyusunan akreditasi rumah sakit 

9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin           

9.1   Pelayanan jasa penguburan mayat 

10) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana      

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ 

Rumah Sakit Mata  

10.1  Pengadaan bahan – bahan logistik  rumah sakit 

11)  Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 

11.1  Kerjasama Operasional (KSO) 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan 

Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan selama 

tahun 2008, menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut : 

- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat, berupa Surat 

Keputusan Kepala Badan sejumlah 491, Surat Masuk 

sejumlah 2928 dan Surat Keluar sebanyak 5514 dimana 

kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelayanan 

administrasi kantor  Rumah sakit. 

- Tersedianya sarana komunikasi dan kebutuhan air rumah 

sakit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung 

komunikasi antar pegawai dan penyediaan kebutuhan                 

air serta listrik untuk menunjang pelayanan kesehatan 

rumah sakit. 

- Terpeliharanya kendaraan operasional RS sebanyak 24 unit 

berupa Ambulans dan mobil dinas, dimana kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan layanan operasional       

rumah sakit. 

- Tersedianya ATK antara lain berupa spidol, bolpoint, buku, 

pinsil, rol, hecter, HVS, klipp paper, dan lain – lain.     

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan organisasi dan pelayanan rumah sakit. 

- Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan antara 

lain berupa fotocopy surat-surat dinas, cetakan berkas 

Rekam Medis dan berkas Pelayanan. Kegiatan ini 
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dimaksudkan untuk menunjang kelancaran dan pelayanan 

rumah sakit. 

- Penambahan kebutuhan alat-alat listrik antara lain berupa 

bola lampu, sekring dan kabel. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit 

- Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, jurnal dan lain-lain 

terdiri dari 2055 buku yang tersedia di perpustakaan, 

kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

penelitian melalui bahan bacaan dan klipping koran untuk 

berita-berita RSU Dr. Pirngadi Medan. 

- Tersedianya makan minum rapat/tamu, dimana rapat rutin 

diadakan seminggu 3 x yaitu Hari Senin rapat antara 

Direktur dengan Ka. SMF dan Ka. Instalasi,  hari Selasa 

antara Direktur dengan Pejabat Struktural dan rapat-rapat 

kedinasan lain sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 

pelayanan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mendukung  kelancaran pelayanan Rumah Sakit. 

- Terselenggaranya kegiatan koordinasi & konsultasi keluar 

daerah yaitu berupa perjalan dinas luar daerah dan 

konsultasi manajemen. Kegiatan ini bertujuan untuk 

kelancaran organisasi pelayanan kesehatan rumah sakit. 

- Terpenuhinya kebutuhan penggunaan peralatan RS. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan. 

- Terpeliharanya kebersihan perlengkapan, peralatan dan 

lingkungan RS antara lain pembelian bahan pembersih dan 

alat pembersih. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan 

meningkatkan kebersihan rumah sakit. 

- Terselenggaranya pengurusan mayat, dimana biaya 

penguburan mayat Mr. X, orok dan lain-lain. Kegiatan ini 

bertujuan untuk pelayanan penguburan mayat. 

- Tersedianya jasa kepanitiaan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit.  
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- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan 

ini bertujuan untuk peningkatan pengelolaan keuangan 

rumah sakit.  

- Penambahan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 

antara lain berupa AC, Kipas Angin, TV dan Kulkas. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang sarana pelayanan 

kesehatan rumah sakit. 

- Tersedianya kebutuhan mebeluer berupa meja, kursi, lemari 

pasien, lemari dan kursi putar. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menunjang sarana pelayanan kesehatan rumah sakit. 

- Terpeliharanya kebersihan kantor. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kebersihan lingkungan rumah sakit.  

- Penambahan dan penyediaan peralatan loundry antara lain 

berupa sepray, selimut, tilam, sarung bantal, baju dokter. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelayanan  

kesehatan rumah sakit. 

- Terpeliharanya gedung kantor yaitu gedung baru dan 

gedung lama berupa pengecetan, perbaikan pintu jendela, 

atap dan lantai. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang 

pelayanan rumah sakit. 

- Terpeliharanya peralatan gedung kantor, seperti 

pemeliharaan Genset, Boiler, Pompa Air, Intalasi Air, 

Telephone, Instalasi Gizi, Wasray, Lift, Eskalator, Dumb 

Water, AC, TV, Kulkas, Alarm, Rostul, Tempat Tidur, Kereta 

Kain, Brangkart dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menunjang pelayanan kesehatan rumah sakit. 

- Terpeliharanya Mebeluer berupa Sofa, Meja, Lemari, Kursi, 

IPAL dan Insinerator. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menunjang tugas dan pelayanan rumah sakit.  

- Tersedianya  pakaian dinas/perlengkapan berupa pakaian 

Dinas Satpam sejumlah 58 pasang. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menunjang tugas  dan pelayanan keamanan dan 

ketertiban rumah sakit.  
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- Meningkatnya kinerja medis & paramedis. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan     

rumah sakit. 

- Meningkatnya kompetensi pegawai. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan        

rumah sakit. 

- Tersedianya dokumentasi, terselenggaranya sosialisasi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar 

unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

- Meningkatnya pelayanan klinik. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit. 

- Terlaksananya pelayanan medik keluarga miskin. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkan pelayanan kesehatan 

khususnya kepada orang miskin. 

- Terlaksananya pelayanan medik peserta Askes sebanyak 

8.937 pasien rawat inap dan 165.128 pasien rawat jalan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada peserta asuransi kesehatan.  

- Terlaksananya pelayanan Medik Pasien Umum sebanyak 

6827 pasien rawat inap dan 98523 pasien rawat jalan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

- Terlaksananya Pelayanan Medik Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) melalui PT. Adiguna sebanyak 3110 orang dan melalui 

PT. Anugrah sebanyak 7080 orang. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan pelayanan kepada TKI. 

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan RS. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja RS. Sebagai rumah sakit 

rujukan.  

- Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit.  

- Meningkatnya dukungan administrasi perkantoran. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran tugas-tugas 

pegawai, sekaligus meningkatkan sistem informasi dan 

manajemen pelayanan RS. Kegiatan ini bertujuan                     
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untuk meningkatkan sistem informasi dan manajemen 

pelayanan RS. 

- Sosialisasi Renja RSU Dr. Pirngadi Medan, dimana kegiatan 

ini dimaksudkan sebagai pedoman kinerja unit RS          

tahun 2008. 

- Sosialisasi LAKIP RSU Dr. Pirngadi Medan, dimana 

kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi kinerja rumah sakit. 

- Terdistribusinya obat dan perbekalan, seperti 

pendistribusian perbekalan farmasi di Unit Pelayanan 

penjualan tunai sebanyak 38.946 lembar resep, Klaim Unit 

Cost sejumlah  Rp. 2.154.019.903, Klaim Pasien Askes 

Rawat Inap sejumlah Rp. 10.662.947.850,83, Klaim 

Askes/Askeskin, non DPHO, DHF dan Gizi Buruk sejumlah 

993.640.819,74 dan Askeskin Rawat Jalan sejumlah         

Rp. 397.472.005,48. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang 

ketersediaan dan pendistribusian obat kepada pasien                       

di rumah sakit.  

- Tersedianya obat-obatan rumah sakit yang terdiri dari obat-

obatan senilai Rp. 2.955.275.654,30; alat kesehatan habis 

pakai senilai   Rp. 2.789.826.094,82 dan obat-obatan untuk 

asuransi kesehatan senilai Rp. 8.151.730.842,76,-. 

Pemberian obat kepada pasien bertujuan untuk menunjang 

tegaknya diagnosa.  

- Meningkatnya pelayanan kesehatan antara lain melalui 

pelatihan tenaga medis dan non medis yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan tenaga medis/non medis, 

pengadaan bahan makanan untuk pasien, pengadaan alat-

alat kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit. 

- Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung RSPM    

tahap II. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah 

ketersediaan ruang rawat inap mengingat jumlah pasien 

yang dari tahun ketahun semakin meningkat. 

- Tersedianya alat-alat kesehatan kebutuhan pelayanan 

kesehatan antara lain berupa alat canggih, alat teknologi 
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menengah dan alat kesehatan dasar. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menunjang pelayanan kesehatan. 

- Terpeliharanya alat kesehatan, berupa alat canggih, alat 

teknologi menengah dan alat kesehatan dasar. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menunjang akurasi hasil pemeriksaan 

kesehatan. 

- Terpeliharanya perlengkapan Rumah Sakit. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menunjang akurasi hasil pemeriksaan 

kesehatan.  

- Meningkatnya kemitraan pelayanan rumah sakit, melalui 

kerjasama operasional dalam bentuk pelayanan Radiologi 

dan Laboratorium. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan. 

     

Penyelenggaraan urusan kesehatan rujukan RSU Pirngadi 

selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara 

lain : 

- Peningkatan persentase pelaksanaan program nasional 

menjadi 100 % tahun 2008. 

- Peningkatan persentase pelaksanaan Perda menjadi 100% 

tahun 2008. 

- Peningkatan persentase struktur jabatan yang terisi menjadi 

100 % tahun 2008. 

- Peningkatan persentase pejabat memiliki pendidikan formal 

yang sesuai dengan bidang tugasnya menjadi 100%       

tahun 2008. 

- Peningkatan persentase pejabat memenuhi persyaratan 

pendidikan pelatihan kepemimpinan menjadi 71%          

tahun 2008. 

- Peningkatan persentase pejabat memenuhi persyaratan 

kepangkatan menjadi 93 % tahun 2008. 

c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, menyebabkan 

pengelolaan urusan pelayanan kesehatan, melibatkan beberapa 
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SKPD yang berada di bawah lingkungan pemerintah             

Kota Medan dan Instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas, 

pokok dan fungsi yang ditetapkan (Dinas Kesehatan             

Kota Medan, Dinas Kimpraswil, Dinas Tata Kota, Bappeda, 

USU, Dinas Kesehatan Tk. I, Depkes RI, dll). 
Dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, Badan Pelayanan Kesehatan 

RSU Dr. Pirngadi Kota Medan melakukan koordinasi antar 

Instansi yang terkait. 

d. Profil SDM Aparatur 

Pegawai Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi       

Kota Medan berjumlah 1846 orang, terdiri dari 1231 orang PNS 

(66,68%), 462 orang tenaga kontrak (25,03%) dan 153 orang 

tenaga magang (12,43%). 

Berdasarkan golongan, jumlah Golongan IV sebanyak             

126 orang, Golongan III sebanyak 758 orang, Golongan II 

sebanyak 334 orang dan Golongan I sebanyak 13 orang.      

Data ini belum termasuk tenaga kontrak dan tenaga magang. 

 
Komposisi Pegawai Badan Pelayanan Kesehatan 

RSU Dr. Pirngadi Medan Menurut Golongan 
 

No Golongan Jumlah % 

1 IV 126 10,23  

2 III 758 61,58  

3 II 334 27,13  

4 I 13 1,06  

  Kontrak 462   

  Magang 153   

Jumlah 1846 100 

 
Menurut tingkat pendidikan, jumlah pegawai berpendidikan 

SLTA ke bawah sebanyak 631 orang, D3 sebanyak 363 orang, 

S1 sebanyak 128 orang dan S2 sebanyak 109 orang. 
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Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Pelayanan 
Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan Menurut Tingkat 

Pendidikan Formal 
No Pendidikan Jumlah % 

1 SLTA ke bawah 631 51,26  

2 D3 363 29,49  

3 S1 128 10,40  

4 S2 109 8,8 

    

Jumlah 1231 100 

 

Dengan jumlah Pegawai sebanyak 1.234 orang, dan komposisi 

pegawai SLTA ke bawah 631, D3 sebesar 363, S1 sebesar     

128 dan S2 sebesar 109 di RSU Dr. Pringadi Kota Medan maka 

secara kuantitas jumlah pegawai dinyatakan sudah cukup. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Dalam tahun 2008, alokasi belanja untuk urusan pelayanan 

kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan terdiri belanja tidak 

langsung sebesar Rp.78.057.004.000,- belanja langsung 

sebesar Rp.48.235.181.948,-. dan total belanja daerah sebesar 

Rp. 126.292.185.948,-, dan realisasi per 31 Desember 2008 

sebesar Rp 111.312.299.963,- atau 88,14% dari total anggaran 

belanja. 

f.  Proses Perencanaan Pembangunan 

Mekanisme perencanaan pelayanan kesehatan pada Badan 

Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan, pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :                        

(1) penyusunan rancangan awal (Rancangan Renja Badan 

Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan),                           

(2). Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD dan 

Musrembang Pemko Medan, (3). Penetapan Renja Badan 

Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan. 

Perencanaan pelayanan kesehatan dirumuskan secara 

tranparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pelayanan kesehatan berpedoman 

kepada Renstra Badan Pelayanan Kesehatan RSU Dr. Pirngadi 

Kota Medan tahun 2006-2010, juga mengacu kepada RPJMD 

Kota Medan tahun 2006-2010. 
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Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan 

terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan 

dan penganggarannya dengan pemerintahan tingkat atasan dan 

Instansi lain yang terkait. 

g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Kondisi operasional pelayanan kesehatan di Badan Pelayanan 

Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan yang digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas, baik berupa alat medis,           

non medis, alat perkantoran maupun sarana penunjang lainnya. 

 
Daftar Inventaris/Peralatan Badan Pelayanan Kesehatan 

RSU Dr. Pirngadi Kota Medan  
 

NO JENIS SATUAN JUMLAH 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Gedung 
Tanah 
Alat Angkutan 
Alat Kantor/R. Tangga 
Alat Studio 
Alat-alat 
Kedokteran/Kesehatan 
Alat-alat Berat 
Alat-alat Bengkel 
Alat-alat Pertanian 
Alat-alat Laboratorium 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

  56.628.782.500 
    4.833.344.000 
       353.555.500 
791.649.976.240 

 961.183.165.250 
 841.523.271.070 
            6.900.000 
          39.236.000 
                 41.000 
        750.000.000 
          17.647.660    

 

h. Permasalahan dan Solusi 

1. Secara umum masalah pelayanan kesehatan baik untuk 

pasien rawat jalan maupun rawat inap adalah jumlahnya 

yang semakin meningkat dari hari ke hari. 

Jumlah tempat tidur yang tersedia 672 buah sering kali 

belum mampu menampung pasien rawat inap yang 

jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu, pembangunan 

gedung baru dengan maksud menambah jumlah tempat 

tidur pada dasarnya sangat mendesak untuk dibangun. 

Untuk itu pada tahun 2008,  sudah dimulai pembangunan 

Ruang Kelas III dengan anggaran yang tersedia sebesar 

Rp.8.741.103.375,-, dan penyelesaiannya dilanjutkan pada 

tahun 2009. 
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2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga 

dipengaruhi oleh kualitas SDM, oleh karena itu program 

peningkatan kualitas perlu terus ditingkatkan, sehingga 

memenuhi standar departemen kesehatan. Pelatihan, 

bimbingan disiplin ilmu, seminar dan simposium harus  

diselaraskan dengan kebutuhan rumah sakit.                   

Pada tahun 2009 perlu ditingkatkan jumlah personil dan 

jenis pelatihan yang diselenggarakan. 

3.  Masalah perubahan kelembagaan dimana Badan Pelayanan 

Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan belum berubah 

menjadi BLU. Hal ini disebabkan Pemko Medan dengan 

DPRD belum mengeluarkan surat Keputusan tentang 

Perubahan Unit Swadana menjadi BLU. 

4. Masalah belum sempurnanya pelaksanaan SIMRS 

disebabkan dana yang dimiliki belum  mencukupi dan SDM 

yang ada belum memadai. Untuk itu, Badan Pelayanan 

Kesehatan RSU Dr. Pirngadi Kota Medan mengajukan 

anggaran SIMRS yang dilakukan secara bertahap,                     

dan terintegrasi. 

5. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya serta 

untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota tahun 2008. 

  

B.3. Pekerjaan Umum 

Sebagai salah satu urusan wajib penyelenggaran pemerintahan 

daerah urusan pekerjaan umum secara kelembagaan dikelola oleh 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. 

a.  Program dan Kegiatan 

Secara kongkrit dan operasional, arah dan kebijakan umum 

pembangunan kota di bidang pekerjaan umum dijabarkan dalam 

bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2008 sebagai 

berikut : 
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1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa Surat menyurat 

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 

1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

1.6. Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor  

1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

1.9. Penyediaan makanan dan minuman 

1.10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 

1.11. Penyediaan jasa pendukung admisnistrasi/teknis 

perkantoran  

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opera-sional 

3) Program Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD  

3.2. Penyusunan Rencana Kerja  SKPD 

4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

4.1. Perencanaan pembangunan jalan 

4.2. Survey kontur jalan dan jembatan 

4.3. Pembangunan jalan  

4.4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

4.5. Perencanaan pembangunan jalan- studi Kelayakan dan 

DED pembukaan jalan lintas Medan - Deli Serdang: 

Jl.Eka Surya, Jl. Pintu Air IV, Jl. Simalingkar B-Kmps 

Harapan (BDB) 

4.6. Pembangunan jalan- peningkatan jalan dengan hotmix 

Jl.Marindal/Bajak II: 1000 m (BDB)  

4.7. Pembangunan jalan- peningkatan jalan dengan hotmix 

Jl.Flamboyan Kel. Tj. Selamat: 3.750 m2 (BDB)  

4.8. Pembangunan trotoar Jl. Indra Pura: 770 m 

4.9. Pembangunan trotoar Jl. Dr. Mansyur: 1000 m 

4.10. Pembangunan trotoar Jl. Iman Bonjol: 500 m 
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4.11. Pembangunan trotoar Jl. Palang Merah: 1.200 m  

4.12. Pembangunan trotoar Jl. H. Zainul Arifin: 800 m 

5) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 

5.1.    Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong- 

          gorong 

5.2.    Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5.3.    Survei kontur saluran drainase/gorong – gorong 

5.4.    Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

5.5.   Pembangunan drainase–pembetonan drainase  

        Jl. Damar I, Sidorukun (BDB) 

5.6.    Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

5.7.    Pembetonan drainase Jl. Damar I, Sidorukun (BDB) 

5.8.    Pembuatan parit Jl.Bersama Pasar III Kel. Sunggal (BDB)  

5.9. Pembetonan drainase Jl. Sejati : 800 m 

5.10. Pembangunan drainase Jl. Mandala Bypass dan 

pemasangan cover slab : 600 m 

5.11. Pembetonan drainase Jl. Selamet Ketaren dan 

pembuatan bubusan 600 m  

5.12. Pembetonan drainase sejajar tol 500 m dan pembetonan 

bubusan 

5.13. Pembetonan drainase Jl. Durian dan pembuatan 

bubusan: 800 m 

5.14. Pembetonan drainase Jl. Thamrin dan normalisasi 

drainase Sei Kera 850 m 

5.15. Pembetonan drainase Jl. Ekawarni dan Gg. Sekolah:  

750 m 

5.16. Pembetonan drainase Jl. Denai (lanjutan): 186 m 

5.17. Pembetonan drainase Jl. Suka Subur dan Jl. Brigjen 

Katamso (lanjutan): 305 m 

5.18. Pembetonan drainase Jl. Pasar III (lanjutan) 275 m 

5.19. Pembetonan drainase Jl. Pembangunan II,IV dan           

Jl. Prajurit (lanjutan): 44 m 

5.20. Pembetonan drainase Jl. Gatot Subroto (lanjutan): 194 m 

5.21. Pembetonan drainase Jl. Bunga Cempaka (lanjutan):     

sepanjang 30 m 

5.22. Pembetonan drainase Jl. Gersik Agung Jl. Mayor dsk 

(lanjutan): 20 m 
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5.23. Pembetonan drainase Jl. Peusangan (lanjutan): 400 m 

5.24. Rehabilitasi dan pembetonan drainase serta 

pemasangan cover slab Jl. Bahagia m/d Jl. HM. Joni s/d 

Turi Sepj. 500 m 

6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

6.1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan  

6.2.    Pengaspalan Jl. Karya Darma: 3.300 m2 (BDB0 

6.3.    Pengaspalan Jl. Iman Bonjol: 6.600 m2 (BDB) 

6.4.    Perkerasan dan perbaikan jembatan Jl.Tambak Balai       

          Benih, Sicanang: 3.750 m2 (BDB) 

                     6.5.    Pengaspalan Jl. Karya Dalam dan Jl. Guru Sinumba:  

                               6.250 m2 

                     6.6.    Pengaspalan Jl. Karya   Jaya   dan  Jl. Adi    Sucipto:   

                               6.140 m2 (BDB) 

                     6.7. Pengaspalan Jl. Gatot Subroto: 6.700 m2 (BDB) 

 6.8.  Pengaspalan Jl. Kesatria, Jl. Setia Kawan,                      

Jl. Perwitayasa, Jl Perkasa, Jl. Beringin III, Jl. Beringin IX: 

6.700 m2 (BDB) 

 6.9.   Penimbunan jalan menuju kawasan ekonomi khusus 

(KEK) Medan (BDB) 

6.10. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan –overlay badan jalan,      

Jl. Gajah Mada, Jl. S Parman: 11.000 m2 (dana 

penyesuaian) 

6.11.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-overlay badan jalan,      

Jl. Pabrik Tenun, Jl. Belanga: 6.330 m2 (dana 

penyesuaian) 

6.12.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan – Overlay badan jalan      

Jl. Sei Besitang: 3.500 m2 (dana penyesuaian) 

6.13.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Pengaspalan jalan,        

Jl. T. Amir Hamzah: 6000m2 (dana penyesuaian) 

6.14.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Overlay badan jalan,     

Jl. Gaperta: 10.450 m2 (dana penyesuaian) 

6.15.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Overlay badan jalan,    

Jl. Platina: 5.600 m2 (dana penyesuaian) 

6.16. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Pengaspalan jl. Panitera, 

Jl. Keladi: 5.300 m2 (dana penyesuaian) 
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6.17.   Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Overlay badan jalan      

Jl. Iskandar Muda: 9.000 m2 (dana penyesuaian) 

6.18.   Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Overlay badan jalan     

Jl. Sultan Makmun Al Rasyid: 6.000 m2 (dana 

penyesuaian) 

6.19.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Overlay badan jalan      

Jl. Rawe VII: 7.000 m2 (dana penyesuaian) 

6.20.   Rehabilitasi/pemeliharaan jalan-Overlay badan jalan     

Jl. Amal, Jl. Patriot: 4.500 m2 (dana penyesuaian) 

6.21.  Rehab/pemel, jalan-Pengaspalan Jl. Kutilang,               

Gg. Mangga, Jl. Tapian N, Jl. Tirtanadi, Jl. B Raya,                

Jl P Harapan: 12.475 m2 (dana penyesuaian) 

6.22.  Pengaspalan Jl. Ambon, Jl. Flores, Jl. FL Tobing,             

Jl. Mentawai, Jl. Tilak, Jl. Veteran, Jl. Sibayak: 8.000 m2 

(dana penyesuaian) 

6.23.  Pengaspalan Jl. Gatot Subroto: 14.500 m2 (dana 

penyesuaian) 

6.24.   Pengaspalan Jl. Perhubungan, Jl. Mustang: 6.000 m2 

(dana penyesuaian) 

6.25.  Pengaspalan Jl. Karya Kasih: 2.135 m2 (dana 

penyesuaian) 

6.26.   Pengaspalan Jl. Abdul Hamid, Jl. Kenanga Sari:       

7.800 m2 (dana penyesuaian) 

6.27.   Pengaspalan Jl. Bunga Rampe Raya, Jl. Pintu Air VII, dan 

Jl. Ke TPU Islam Simalingkar B seluas 4.600 m2 (dana 

penyesuaian) 

6.28.  Pengaspalan Jl. Sigli, Jl. Sabang, Jl. Bugis,  Jl. Samudra: 

6.400 m2 (dana penyesuaian) 

6.29.   Pengaspalan Jl. Cingwan, Jl. Platina IV : 5.425 m2    

(dana penyesuaian) 

6.30.   Pengaspalan Jl. Speksi Sei Deli dan Jl. Perunggu dalam: 

5.250 m2 (dana penyesuaian) 

6.31.     Pengaspalan Jl. Sei Selayang: 2.105 m2                  

(dana penyesuaian) 

6.32.  Pengaspalan Jl. PWS, Jl. Pasundan, Jl. Sewindu:     

3.800 m2 (DAK) 

6.33.    Pengaspalan Jl. Platina III seluas 5.100 m2 (DAK) 
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6.34.    Pengaspalan Jl. Rawe I ujung seluas 2.000 m2 (DAK) 

6.35.     Pengaspalan Jl. Bengkalis, Jl. Serma Hanafiah,              

Jl. T.M Pahlawan seluas 5.200 m2 (DAK) 

6.36.    Pengaspalan Jl. Karya seluas 9.000 m2 (DAK) 

6.37.    Pengaspalan   Jl. Bakti Luhur seluas 7.200 m2 (DAK) 

6.38.     Pengaspalan Jl. Bersama m/d Jl. Mandala By Pass s/d 

Jl. Toll seluas 3.782 m2 (DAK) 

6.39.     Pengaspalan Jl. Kalianda, Jl. Menggala, Jl. Lahat seluas 

3.000 m2 (DAK) 

6.40.     Pengaspalan Jl. Bunga Ncole IV, jalan ke SMA 17, Jalan 

ke SmA 17, Jalan ke SMP Negeri 31 seluas 2.300 m 2 

6.41.     Pengaspalan Jalan Bunga PariamaII, Jl. Wira Husada,    

Jl Bunga Kenanga IV seluas 3.600 m2 

6.42.     Pengaspalan Jl. Bunga Mayang I (mesjid Al-Ikhlas),          

Jl. Bunga Rampe seluas 2.950 m2 

6.43.     Pengaspalan Jl. Karet Raya, Jl. Tembakau Raya,           

Jl. Sawit Raya, Jl.Teh Raya, Jl. Jahe Raya, Jl. Vanili 

Raya (perumnas simalingkar) seluas 5.000 m2 

6.44.     Pengaspalan Jl. Komplek Pemda Tk.I Prop. Sumatera 

Utara dan sekitarnya seluas 3.000 m2 

6.45.    Pengaspalan Jl. Bunga Sedap Malam IX, Jl. Bunga 

Sedap Malam XVIII B (lanjutan) seluas 1.800 m2 

6.46.    Pengaspalan Jl. Bunga Ester seluas 3.500 m2 

6.47.     Pengaspalan Jl. Parang II, Jl. Bunga Terompet II,           

Jl. Bunga Terompet III seluas 4.125 m2 

6.48.    Pengaspalan Jl. Sembada XIV dan XV, Jl. Sembada XI, 

dan Jl. Sembada X seluas 4.800 m2  

6.49.    Pengaspalan Jl. Sei Silau Ujung seluas 4.500 m2 

6.50.    Pengaspalan Jl. Teratai (pasar II) seluas 3.500 m2 

6.51.    Pengaspalan Jl. Rajawali, Jl. Balam, Jl. Merpati seluas 

3.500 m2 

6.52.    Pengaspalan Jl. Ismaliyah seluas 4.000 m2 

6.53.    Pengaspalan Jl. Pancasila seluas 3.000 m2 

6.54.    Pengaspalan Jl. Garu I seluas 1.600 m2 

6.55.    Pengaspalan Jl. P. Denai seluas 4.000 m2 

6.56.    Pengaspalan Jl. Indrapura 

6.57.    Pengaspalan Jl. Monel Anwar seluas 3.600 m2 
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6.58.     Pengaspalan Jl. Marelan VII ujung dan Jl. Marelan IX 

ujung seluas 2.050 m2 

6.59.    Pengaspalan Jl. Sumbawa I seluas 1.750 m2 

6.60.    Pengaspalan Jl. Desa Nelayan seluas 2.000 m2 

6.61.     Pengaspalan Jl. Pasar Lama I Lingkungan 29 seluas 

2.800 m2 

6.62.     Pengaspalan  Jl. Perbatasan, Jl. Metal, Jl. Metal A dan 

Jl. Suasana Raya seluas 3.900 m2 

6.63.     Pengaspalan Jl. Pancing, Jl. Mangan I seluas   4.400 m2 

6.64.    Pengaspalan Jl. Tri Dharma (Komples USU) seluas 

3.000 m2 

6.65.     Pengaspalan Jl. Dr. T.D Pardede (d/h Jl. Syailendra) 

seluas 3.200 m2  

6.66.    Pengaspalan Jl. Zainul Arifin seluas 8.000 m2 

6.67.     Rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan Jl. Kapt. Maulana 

Lubis diatas Sei Babura 

6.68.     Pengaspalan Jl. Mesjid (Jl. Inspeksi Sei Putih) seluas 

2.000 m2  

6.69.    Pengaspalan Jl. Darussalam seluas 3.000 m2 

6.70.    Pengaspalan Jl. Merbau seluas 2.000 m2 

6.71.     Pengaspalan Jl. Rotan ( Pasar Petisah dan sekitarnya) 

seluas 4.480 m2 

6.72.   Pengaspalan Jl. Letter Pres, Jl. Offset, Jl. Intertib,            

Jl. Grafika, dan Jl. Ridho seluas 5.000 m2 

6.73.    Pengaspalan Jl. Mustafa seluas 3.000 m2 

6.74.     Pengaspalan Jl Damar II dan Jl. Perwira seluas 4.000 m2  

6.75.     Pengaspalan Jl. Gurilla, Jl. Sentosa Baru, Jl. Batu Putih 

seluas 3.200 m2 

6.76.     Pengaspalan Jl. Kerambik, Jl. Tomong, dan Jl. Sakti 

seluas 2.800 m2 

6.77.     Pengaspalan Jl. Mabar dan Jalan Sampali seluas          

3.200 m2 

6.78.     Pengaspalan Jl. Komplek Johor Indah, Jl. Melinjo Raya, 

Jl. Melinjo II,III seluas 4.500 m2 

6.79.    Pengaspalan Jl. Eka Surya seluas 2.800 m2 

6.80.     Pengaspalan Jl. Karya Budi dan Jl. Karya Wisata I seluas 

1.750 m2 
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6.81.    Pengaspalan Jl.Polonia, Jl. Melati seluas 4.350 m2 

6.82.     Pengaspalan Jl. Pukat I dan Jl. Pukat II seluas  2.700 m2 

6.83.     Pengaspalan Jl. Pukat VI dan Jl. Pukat VII dan 

sekitarnya seluas 4.000 m2 

6.84.    Pengaspalan Jl. Pantai Timur seluas 2.500 m2 

6.85.     Pengaspalan Jl. Keperumahan Asisten Kodam I/BB 

seluas 1.900 m2 

6.86.     Pengaspalan Jl. Marelan Raya Gg. Aman, Kelurahan 

Rengas Pulau seluas 750 m2 

6.87.     Pengaspalan Jl. Marelan Raya Gg. Mawar, Kelurahan 

Rengas Pulau seluas 700 m2 

6.88.     Pengaspalan Jl. Kapt. Rahmad Budin Gg. Volly seluas 

900 m2 

6.89.     Pengaspalan Jl. Marelan V (Jl. Pasar II Barat)              

Gg. Martosari seluas 900 m2 

6.90.    Pengaspalan Jl. Pulau Nibung, Kec. Medan Marelan 

seluas 495 m2 

6.91.     Pengaspalan Jl. K. L. Yos Sudarso Gg. Sentul seluas 

900 m2 

6.92.    Pengaspalan Jl. Kamboja 3 seluas 720 m2 

6.93.    Pengaspalan Jl. Tanjung Raya seluas 720 m2     

6.94.     Pengaspalan Jl. Kamboja 15, Jl. Kamboja 13,               

dan   Jl. Tanjung 5 seluas 840 m2 

6.95.    Pengaspalan Jl. Flamboyan Raya seluas 900 m2 

6.96.     Pengaspalan Jl. Mawar Raya (depan MTSn 3)             

dan  Jl. Kamboja 4 seluas 900 m2 

6.97.    Pengaspalan Jl. Nusa Indah 8 dan 9 seluas 900 m2 

6.98.     Pengaspalan Jl. Kapt. Muslim Gg. Sepakat seluas      

900 m2 

6.99.    Pengaspalan Jl. Pribadi seluas 690 m2 

6.100.   Pengaspalan Jl. Sawah Kasar (Komp. Dolog) seluas    

900 m 

6.101.   Pengaspalan Jl. Karya Ikhlas dan Jl. Karya Ikhlas IV 

seluas 900 m2 

6.102.   Pengaspalan Jl. T. Amir Hamzah Gg. Mulia             

(Utara – Selatan) seluas 852 m2 

6.103.  Pengaspalan Jl. Resleting Gg. Aman seluas 825 m2 
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6.104.   Pengaspalan Jl. Balai Desa Simp. Tanjung               

seluas  625 m2 

6.105.   Pengaspalan Jl. Bunga Sedap Malam VI-B               

seluas  900 m2 

6.106.   Pengaspalan Jl. Bunga Sedap Malam VIII-B            

seluas  900 m2 

6.107.  Pengaspalan Jl. Bunga Mawar XX seluas 600 m2 

6.108.  Pengaspalan Jl. Bunga Mawar XII seluas 600 m2 

6.109.  Pengaspalan Jl. Bunga Mawar XII-E seluas 600 m2 

6.110.  Pengaspalan Jl. Bunga Mawar XVI seluas 900 m2 

6.111. Pengaspalan Jl. Bunga Wijaya XII seluas 900 m2 

6.112. Pengaspalan Jl. Bunga Wijaya Kesuma seluas 900 m2 

6.113. Pengaspalan Jl. Setia Budi Gg. Kenanga seluas 900 m2 

6.114. Pengaspalan Jl. Cempaka IX seluas 700 m2 

6.115. Pengaspalan Jl. Kopi Raya III seluas 900 m2 

6.116. Pengaspalan Jl. Kopi Raya IV seluas 900 m2 

6.117. Pengaspalan Jl. Kopi Raya V seluas 900 m2 

6.118. Pengaspalan Jl. Japaris Gg. Sekolah seluas 875 m2 

6.119. Pengaspalan Jl. Seto  Lrg. Sipirok Lrg. Karya Bakti  

           seluas 900 m 

6.120. Pengaspalan Jl. Amaliun Gg. Hasan Basri, Kel Kota  

           Matsum II seluas 750 m2 

6.121. Pengaspalan Jl. Demak lanjutan seluas 500 m2 

6.122. Pengaspalan Jl. Kaloko seluas 900 m2 

6.123. Pengaspalan Jl. Flamboyan seluas 900 m2 

6.124. Pengaspalan Jl. Manunggal seluas 600 m2 

6.125. Pengaspalan Jl. Anugerah Mataram seluas 800 m2 

6.126. Pengaspalan Jl. Menteng VII Gg. Swadaya seluas 700 m2 

6.127. Pengaspalan Jl. Bendungan III seluas 900 m2 

6.128. Pengaspalan Jl. S.M Raja Gg. Supir depan SD 100  

           Simp. Limun seluas 750 m2 

6.129. Pengaspalan Jl. Sempurna Ujung seluas 900 m2 

6.130. Pengaspalan Jl. Bendungan I seluas 700 m2 

6.131. Pengaspalan Jl. Dame Gg. Rela seluas 900 m2 

6.132. Pengaspalan Jl. S.M Raja (Jl.Turi) seluas 900 m2 

6.133. Pengaspalan Jl. Garu II Gg. Mesjid seluas 900 m2 

6.134. Pengaspalan Jl. Garu II Gg. Andansari seluas 900 m2 
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6.135. Pengaspalan Jl. Garu II Gg. Rafflesia seluas 600 m2 

6.136. Pengaspalan Jl. Garu I Gg. Cahaya Citra seluas 750 m2 

6.137. Pengaspalan Jl. Sakti Lubis Gg. Bambu seluas  600 m2 

6.138.   Pengaspalan Jl. Garu II Gg. Cipta Baru seluas 900 m2 

6.139.  Pengaspalan Jl. Pertahanan Gg. Pelita seluas 900 m2 

6.140.  Pengaspalan Jl. Bahagia Gg. Pelita seluas 840 m2 

6.141.   Pengaspalan Jl. Jemadi Gg. Anggrek, Gg. Gembira II 

seluas 750 m2 

6.142.   Pengaspalan Jl. Tengah (Antara Jl. Jemadi dan                    

Jl. Cemara) seluas 850 m2 

6.143. Pengaspalan Jl. Alfalah seluas 900 m2 

6.144. Pengaspalan Jl. Karya Rakyat lanjutan seluas 600 m2 

6.145. Pengaspalan Jl. Pertiwi Gg. Kenanga seluas 600 m2 

6.146. Pengaspalan Jl. Bantan seluas 900 m2 

6.147. Pengaspalan Jl. Tuasan  seluas 900 m2 

6.148. Pengaspalan Jl. Karya Bakti seluas 900 m2 

6.149. Pengaspalan Jl. Letda Sujono Gg. Suka dan Gg.  

           Persaudaraan seluas 750 m2 

6.150. Pengaspalan      di  Intersection  Jl. Irian Barat-Jl. H.M.  

           Yamin,  SH,  Jl. Irian Barat-Jl. MT. Haryono, Jl. Timor-  

           Jl. HM Yamin seluas 900 m2 

                    6.151. Pengaspalan Jl.Lampung dan Jl.Lebong seluas 750 m2 

                    6.152. Pengaspalan di Intersection Jl. Turi- Jl. Bahagia  

                                By Pass, Jl.Turi – Jl. Bahagia,   Jl. Bahagia-    Jl. Pelajar  

                                seluas 900 m 

6.153.  Pengaspalan di Intersection Jl. Stadion-Jl. Sederhana,  

            Jl. HM. Joni- Jl. Gedung Arca seluas 900 m2 

6.154. Pengaspalan Jl. Bahagia By Pass Gg. Jaya I (Jalan ke 

SD Parulian ) dan Jl. Pelajar gg. Hasibuan seluas 900 m2 

6.155.  Pengaspalan   Jl. Jaya   Gang Blok A (Jalan ke SD M.      

            Nawi Harahap seluas 875 m2 

6.156. Pengaspalan Jl. M. Nawi Harahap Gang Blok B seluas  

           600 m2 

6.157. Pengaspalan Jl. Puskesmas Desa Binjai seluas 600 m2 

6.158. Pengaspalan Jl. Jawa seluas 600 m2 
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6.159. Pengaspalan di Intersection Jl. AE. Kawilarang- Jl Jend. 

Gatot Subroto, Jl. Nibung Ii, Jl. Orion-Jl. AE Kawilarang 

seluas 900 m2 

6.160. Pengaspalan di Intersection Jl. Sekip/Gatot Subroto dan 

Jl Mayang/Jl. Sekip seluas 900 m2 

6.161. Pengaspalan Jl. Pepaya seluas 800 m2 

6.162. Pengaspalan Jl. Citandui seluas 620 m2 

6.163. Pengaspalan Jl. P. Sinabang, Jl. Speksi Lingk. III, Kel. 

Belawan Bahari seluas 900 m2 

6.164. Penyediaan tenaga kerja pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

6.165. Pengadaan Hotmix AMP 

6.166. Pengadaan Aspal 

6.167. Pengaspalan Jl. Bunga Sakura Gg. Keluarga Kel. Asam 

Kumbang seluas 1.200 m2 

6.168. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix             

di Jl. Selangat seluas 900 m2 

6.169. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                  

di  Jl. Sepat seluas 800 m2 

6.170. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                

di Jl. Dondong seluas 800 m2 

6.171. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                  

di Jl. Alu-alu seluas 800 m2 

6.172. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                    

di Jl. Selar seluas 900 m2 

6.173. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                     

di Jl. Tongkol seluas 750 m2 

6.174. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di            

Jl. Gerapu dan Jl. Teri dan Jl. Ikan Timah seluas 908 m2 

6.175. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di Jl. 

P. Sinabang, Jl. P. Seram dan Jl.P. Nias seluas 2700 m2 

6.176. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di             

Jl. Pelopor m/d Jl. Bahagia s/d Jl. Aman seluas  900 m2 

6.177. Rehabilitasi dan pengaspalan jalanke perumahan Non 

Dinas (KPR/BTN) angkatan laut Kel. Martubung seluas 

3.750 m2 
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6.178. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix             

di Jl. Rawe I seluas 3.600 m2 

6.179. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix          

di  Jl. Rawe II seluas 2.250 m2 

6.180. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix               

Jl. Marelan V (Psr II Barat) Gg. Pertama seluas 900 m2 

6.181. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix           

di Jl. Marelan V (Jl. Psr II Barat) Gg. Utama seluas       

900 m2 

6.182. Rehabilitasi pengaspalan jalan dengan hotmix                  

di Jl. Marelan V (Jl. Pasar II Barat) Gg. Bauk seluas      

900 m2 

6.183. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix          

di Jl. Puskesmas I,Jl. Puskesmas I Gg 06 dan Gg. 

Harmonis seluas 900 m2 

6.184. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan menuju kantor 

Kelurahan Sidomulyo seluas 900 m2 

6.185. Rehabilitasi dan pengaspalan  jalan dengan hotmix               

di Jl. Jermal III m/d Jl. P.Denai s/d Simp. Jl. Datuk Kabu 

seluas 900 m2 

6.186. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix             

di Jl. Budi Kemenangan seluas 900 m2 

6.187. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                 

di  Jl. Amaliun Gg. Hasan Basri seluas 800 m2 

6.188. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix                

di  Jl. Sekip Gg. Agus Salim seluas 900 m2 

 6.189. Rehabilitasi  dan  pengaspalan jalan dengan hotmix di  

            Jl. H. Agus Salim dan Jl. A. Rivai  seluas 2.800 m2 

 6.190. Rehabilitasi dan pengaspalan jalan dengan hotmix di  

            Jl. Metal A seluas 900 m2 

7)  Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong  

7.1. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong  

7.2. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

7.3. Penyediaan jasa tenaga kerja pemeliharaan talud/ 

bronjong 
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8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

8.1. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 

kebinamargaan 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan Pekerjaan 

Umum selama tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) sebagai 

berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Tersedianya Jasa Surat Menyurat 

 Jasa surat menyurat diarahkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008. 

- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik 

 Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik diarahkan dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi perkantoran selama tahun 2008. 

- Tersedianya Alat Tulis Kantor 

 Alat tulis kantor diarahkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008. 

- Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 

 Jasa administrasi keuangan diarahkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perkantoran selama tahun 2008. 

- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 

 Jasa kebersihan kantor diarahkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008. 

- Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

 Jasa perbaikan peralatan kerja diarahkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perkantoran selama tahun 2008. 
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- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 

 Barang cetak dan penggandaan diarahkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perkantoran selama tahun 2008. 

- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

diarahkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

pelayanan administrasi perkantoran selama tahun 2008. 

- Tersedianya Makanan dan Minuman 

 Makanan dan minuman diarahkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008. 

- Terselenggaranya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 

Keluar Daerah 

 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 

diarahkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan 

peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 

tahun 2008. 

- Terselenggaranya Konsultasi dan Kordinasi 

 Konsultasi dan kordinasi diarahkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan 

administrasi perkantoran selama tahun 2008. 

- Tersedianya Jasa Tenaga Honorer 

 Jasa tenaga honorer diarahkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

sebanyak 70 orang selama tahun 2008. 

- Tersedianya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 

 Panitia pengadaan barang dan jasa diarahkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perkantoran selama tahun 2008. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Secara 

Berkala 
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Pemeliharaan secara berkala kendaraan dinas/operasional 

diarahkan untuk mendukung tugas Pegawai sekaligus 

memelihara sarana dan prasarana aparatur 

3) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan 

Keuangan 

- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

disusun dengan prinsip transparan dan akuntable yang 

menggambarkan realisasi dan kinerja Dinas Pekerjaan 

Umum sepanjang tahun 2008 

- Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 

Rencana kerja SKPD disusun berisikan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 

4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

- Perencanaan pembangunan jalan 

Pembangunan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2008 

direncanakan dengan baik agar memenuhi standar mutu 

yang telah ditetapkan dan dapat mengcover semua jalan 

yang membutuhkan perbaikan/rehabilitasi dan dibuat dalam 

dokumen perencanaan. 

- Survey kontur jalan dan jembatan 

Kontur Jalan dan Jembatan harus disurvey terlebih dahulu, 

sehingga jalan dan jembatan dapat direncanakan dengan 

baik sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Hasil survey 

dibuat ke dalam dokumen 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan  Supervisi 

Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Konsultan  Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

diperlukan dalam mensupervisi pekerjaan pembangunan 

jalan dan drainase yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor  

agar memenuhi standard mutu yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum. Hasil Supervisi dibuat dalam 

dokumen supervisi oleh pihak konsultan. 

- Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
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Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan untuk 

memonitoring, mengevaluasi   pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan jalan dan jembatan di lapangan dan membuat 

laporan progres pekerjaan secara berkala setiap bulannya. 

- Studi Kelayakan dan DED Pembukaan Jalan Lintas      

Medan - Deli Serdang (Jl. Eka Surya - Jl. Pintu Air IV dan    

Jl. Simalingkar B - Kampus Harapan)  Kec.Medan Johor 

Studi Kelayakan dan DED diperlukan dalam pembangunan 

trase jalan baru. Hasil studi kelayakan dan DED akan 

digunakan dalam pembangunan trase jalan tersebut pada 

tahun berikutnya.  

- Peningkatan Jalan dengan hotmix  

Peningkatan jalan dilakukan pada jalan yang telah 

mengalami peningkatan beban lalu lintas sehingga perlu 

diadakan pelebaran jalan atau jalan yang telah berubah 

kelas karena peruntukan jalan telah berubah. Selama     

tahun 2008 ada 2 paket peningkatan jalan yaitu Jl. Bajak II 

dan Jl. Flamboyan sehingga panjang jalan dalam kondisi 

baik bertambah. 

- Pembangunan trotoar 

Trotar dibangun untuk memperindah kota dan untuk pejalan 

kaki. Pada tahun 2008 ada 5 paket pekerjaan di 5 lokasi 

dengan panjang trotoar yang dibangun sepanjang 4.270 m, 

sehingga panjang trotoar dalam kondisi baik bertambah. 

5) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 

- Perencanaan pembangunan drainase/gorong-gorong 

Pembangunan drainase/gorong-gorong yang dilaksanakan 

pada tahun 2008 direncanakan dengan baik agar memenuhi 

standar mutu yang telah ditetapkan dan dapat mengcover 

semua saluran drainase/gorong-gorong yang membutuhkan 

perbaikan/rehabilitasi dan dibuat dalam dokumen 

perencanaan. 

- Survey kontur saluran 

Kontur saluran disurvey terlebih dahulu, sehingga saluran 

yang dibangun dapat direncanakan dengan baik sesuai 
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dengan kontur yang ada, dengan demikian air yang melalui 

saluran tersebut dapat mengalir lancar menuju 

pembuangan, dan hasil survey dibuat ke dalam dokumen 

perencanaan. 

- Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultan  Supervisi 

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 

Konsultan  supervisi pembangunan saluran drainase / 

gorong-gorong diperlukan dalam mensupervisi pekerjaan 

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang 

dilaksanakan oleh pihak kontraktor  pada tahun        

anggaran 2008 agar memenuhi standard mutu yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Hasil Supervisi 

dibuat dalam dokumen supervisi oleh pihak konsultan. 

- Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan untuk 

memonitoring, mengevaluasi   pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dilapangan 

dan membuat laporan progres pekerjaan secara berkala 

setiap bulannya. 

- Pembetonan Drainase 

Pembetonan drainase dilakukan pada jalan yang belum 

memiliki saluran drainase atau jalan yang sudah memiliki 

saluran tetapi masih merupakan saluran drainase dari tanah 

dan belum dibeton. Pembetonan saluran drainase ini 

dilakukan pada 18 lokasi sepanjang 7.123m, sehingga 

panjang saluran drainase dalam kondisi baik bertambah. 

6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan                      

di  21 kecamatan 

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan                      

di  21 kecamatan dilaksanakan melalui Subdinas Perawatan 

Dinas Pekerjaan Umum untuk jalan dengan volume 

kerusakan jalan  yang kecil, sehingga jalan tetap dalam 

kondisi yang baik. 

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  
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Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan 

pada 191 lokasi dengan total luas jalan yang direhabilitasi 

seluas 115.114,56 m2,  sehingga panjang jalan dalam 

kondisi baik bertambah.  

7) Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong  

- Rehabilitasi/pemeliharaanturap/talud/bronjong di  21 kec. 

Rehabilitasi/pemeliharaanturap/talud/bronjongdi 21 kec. 

dilaksanakan melalui Subdinas Perawatan Dinas Pekerjaan 

Umum untuk saluran drainase  yang membutuhkan 

pemeliharan dengan volume kerusakan yang kecil, sehingga 

saluran drainase tetap dalam kondisi yang baik. Total 

panjang saluran yang direhabilitasi pada  tahun 2008 

sepanjang 53.927,60  m di 21 kecamatan. 

- Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan untuk 

memonitoring, mengevaluasi   pelaksanaan pekerjaan 

rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong dilapangan 

dan membuat laporan progres pekerjaan secara berkala 

setiap bulannya. 

- Penyediaan tenaga kerja pemeliharaan talud / bronjong 

Tenaga kerja pemeliharaan talud / bronjong dibutuhkan agar 

pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/ bronjong di 

21 kecamatan dapat terlaksana. 

8) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

- Pengadaan alat-alat ukur Waterpass Digital 

Alat-alat ukur Waterpass Digital dibutuhkan untuk 

pengukuran jalan dan drainase sekaligus dalam rangka 

peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. 

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan 

umum selama tahun 2008 pada dasarnya terkait terhadap 

peningkatan mutu jalan dan jembatan yang digunakan masyarakat 

serta kelancaran drainase khususnya di kota Medan.                

Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan bidang pekerjaan umum antara lain : 
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- Meningkatnya dan terpeliharanya jalan dalam kondisi yang baik 

seluas 596.469.56 m2, trotoar sepanjang 4.270 m. 

- Meningkatnya dan terpeliharanya jaringan drainase dalam 

mengantisipasi banjir sedini mungkin sepanjang 61.050,60 m 

- Mempercepat arus transportasi masyarakat, barang dan jasa 

khususnya di Kota Medan. 

- Mengurangi tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara 

Secara kelembagaan, penyelenggara urusan pekerjaan umum 

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Medan dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait, 

dan tingkatan pemerintahan tingkat atas. 

d. Profil Kepegawaian 

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan seluruhnya 

berjumlah 237 orang yaitu terdiri dari 171 Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan 66 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di 

seluruh sub unit organisasi. Berdasarkan golongan yang paling 

banyak jumlahnya adalah golongan III dan II yaitu 52,05% dan 

35,09%. 

Komposisi Pegawai 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menurut Golongan 

 

No. Golongan Jumlah (orang) % 

1 IV 3 1,75 

2 III 89 52,05 

3 II 60 35,09 

4 I 19 11,11 

 Jumlah 171 100.00 

 

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, pegawai pada Dinas 

Pekerjaan Umum masih didominasi  pada tamatan SLTA sebanyak 

57,31 % dan Sarjana (S1) sebanyak 15,79%.  

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

 
 

No. Golongan Jumlah (orang) % 
1. S-2 9 5,26 

2. S-1 27 15,79 

3. Sarmud/Diploma 6 3,51 

4. SLTA 98 57,31 

5. SLTP 18 10,53 

6. SD 13 7,60 

 Jumlah 171 100.00 
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Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum pada dasarnya sangat 

membutuhkan pengetahuan teknis jalan, jembatan, dan 

turap/talud/bronjong. Namun, berdasarkan data yang ada dari             

171 pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan hanya  40 orang 

(23,39%) yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang 

pekerjaan umum dan 15 orang (8,77%) pernah mengikuti kursus 

teknis/fungsional jalan, jembatan, dan turap/talud/bronjong.                   

Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai 

untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kota di bidang 

pekerjaan umum pada masa yang akan datang. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum 

selama tahun 2008 didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah 

sebesar Rp. 94.108.526.266,- yang terdiri dari Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp. 7.395.325.866,- dan Belanja Langsung 

sebesar Rp. 86.713.200.400,- dengan realisasi per 31 Desember 

2008 sebesar Rp. 89.259.037.194,73 atau 94,85% dari total 

anggaran belanja.  

f. Proses Perencanaan Pembangunan  

Siklus perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok, yaitu :  

a) Penyusunan rancangan awal (rancangan Renja SKPD). 

b) Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang. 

c) Penetapan Renja SKPD. 

Perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan pekerjaan 

umum juga juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun 

2006 – 2010 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

Tahun 2006 – 2010.  

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan terus dilakukan 

peningkatan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggaran dengan instansi terkait dan pemerintah tingkat 

atasan. 
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g. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Sarana operasional adalah alat yang digunakan pegawai untuk 

menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai dengan spesifikasi tugas 

Dinas Pekerjaan Umum yang dinamis dan punya potensi 

menghasilkan PAD maka penyelenggaran tugas – tugas pekerjaan 

umnum dilengkapi dan didukung oleh sarana seperti kendaraan 

dan alat-alat berat. 

 

Sarana Operasional Pegawai Dinas Pekerjaan Umum  
Kota Medan Tahun 2008 

 

No Prasarana Unit 

1. Kendaraan roda empat 13 

2. Kendaraan roda dua 29 

3. Alat-alat berat 150 

 

Panjang Jalan di Kota Medan Tahun 2008 

No Status Panjang (m) Luas (m2) 

1. Jalan Nasional 56.860,00 784.668,00 

2. Jalan Provinsi 70.700,00 894.355,00 

3. Jalan Kota 2.250.780,00 12.379.290,00 

 Jumlah 2.378.340,00 14.058.313,00 

 

Tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan seluas                 

3.938,078 m2 berupa tanah persil untuk perkantoran dan gudang 

yang terletak di jalan Pinang Baris Dalam No. 114 Medan. 

Keseluruhan tanah tersebut diperoleh pada tahun 1992. 

Sedangkan bangunan gedung kantor seluas 4.534,328 m2 terdiri 

atas gedung kantor dan gudang.  

h. Permasalahan dan Solusi 

Secara umum kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi 

dalam rangka mewujudkan dan pencapaian tujuan dan sasaran 

dari setiap kebijakan, program, dan kegiatan adalah sebagai 

berikut : 

1. Relatif masih rendahnya produktivitas dan motivasi sumber 

daya aparatur.  

2. Minimnya ketersediaan database jaringan jalan/jembatan dan 

drainase kota. 
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3. Fungsi koordinasi terutama dengan pemerintah atasan dalam 

hal ini unit teknis infrastruktur Propinsi Sumatera Utara belum 

sepenuhnya berjalan efektif. 

4. Terbatasnya kemampuan alokasi anggaran yang tersedia 

dibandingkan dengan jumlah sarana/prasarana infrastruktur 

kota yang membutuhkan penanganan. 

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat      

aset-aset pembangunan. 

6. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala pelaksanaan 

program dan kegiatan yang menghambat peningkatan kinerja dan 

pencapaian sasaran, tujuan, misi, dan visi diperlukan strategi 

pemecahan masalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan produktivitas dan motivasi sumberdaya aparatur 

melalui penegakan disiplin, pengembangan profesionalisme dan 

pembangunan moral serta pengembangan komitmen bersama 

dan konsistensi tindakan dalam setiap pelaksanaan keputusan 

dan tindakan . 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas database dan pengelolaan  

data-data penting yang berguna untuk penyusunan 

perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan 

pelaporan kinerja, serta untuk bahan monitoring dan evaluasi.  

3. Pengambilan keputusan-keputusan yang stratejik dengan 

memperhatikan aspek efesiensi dan efektivitas selaras dengan 

kebijakan umum yang telah ditetapkan untuk membangun good 

governance. 

4. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pemerintah atasan 

dalam rangka pengucuran alokasi anggaran pembangunan 

sarana/prasarana infrastruktur perkotaan di Kota Medan. 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan, 

pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan melalui instrumen forum pembangunan 

pada tingkat kecamatan dan kota. 

6. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota 

selama tahun 2008 maka implementasi program dan kegiatan 
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harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaannya.   

 

B.4. Urusan Perumahan 

1. Fungsi Perumahan dan Permukiman 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan perumahan sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok 

sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.3. Penyediaan alat tulis kantor 

1.4. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 

perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri 

dari : 

2.1.  Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.2.  Pengadaan Mebeleur 

2.3.  Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

2.4.  Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 

2.5.  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

2.6.  Pembangunan gedung kantor-ruang arsip Dinas 

Kependudukan Jl. Iskandar Muda, Medan 

2.7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Dinas Tenaga Kerja 

2.8. Pembangunan gedung kantor- pendopo Kantor Camat 

Medan Marelan 

2.9. Pembangunan gedung kantor-pagar Kantor Camat Medan 

Labuhan  

2.10. Pemasangan sekat, pembangunan kamar mandi dan 

pemasangan conblock kantor dispenda Medan 

2.11. Rehabilitasi sedang/berat-Kantor Walikota Medan (Bag. 

Umum, Poliklinik, Balitbang) 

2.12. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor-Masjid Kantor 

Walikota Medan 
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2.13.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Walikota 

(atap, plafond, halaman) 

2.14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor-Eks Kantor 

Pembantu Walikota untu kantor PPTSP Kota Medan 

2.15.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Arsip 

2.16. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- pemasangan 

conblock Kolam Renang Deli  

2.17.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Dinas 

Pekerjaan Umum 

2.18.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Dinas P2K 

2.19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Gudang KPU  

2.20. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Sidorame Barat 1 

2.21. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor-Kantor Lurah Babura 

2.22. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor-Kantor Camat 

Medan Barat 

2.23.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah PB 

Selayang II 

2.24.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Dinas 

Pemuda dan Olah Raga 

2.25.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor-Kantor Lurah Sei 

Putih Barat 

2.26.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Camat 

Medan Tuntungan 

2.27.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Camat 

Medan Denai 

2.28.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Camat 

Medan Helvetia 

2.29.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Camat 

Medan Tembung 

2.30.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor dan Balai 

Kelurahan Belawan Bahagia 

2.31.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Belawan I 
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2.32.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Tegal Sari 2 

2.33.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor –Aula 

Dharma Wanita 

2.34.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Glugur Kota 

2.35.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah Sei 

Sikambing D 

2.36.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah Sei 

Putih Timur 

2.37.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah Durian 

2.38.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Tegal Rejo 

2.39.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Harjo Sari II Jl. Dwikora Kec. Medan Amplas 

2.40.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Rengas Permata Jl. Perak  No.12-A 

2.41.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Sunggal Jl. Balai Desa Kec. Medan Sunggal 

2.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Lurah 

Kwala Bekala Jl. Pintu Air 

2.43.  Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor- Kantor Dinas 

Koperasi 

3. Program Pengembangan Perumahan 

3.1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 

3.2. Survey kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Medan  

3.3.  Perencanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kota Medan  

3.4.  Pengawasan untuk kegiatan  Perumahan dan Permukiman 

Kota Medan Tahun . 

3.5.  Persiapan  kegiatan Perumahan dan Permukiman Kota Medan. 

3.6. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Susun Sewa 

(Rusunawa) 
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3.7.  Pembangunan Medan Islamic Center 

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan 

4.1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar 

lingkungan permukiman 

4.2. Pembangunan fisik sanimasi 1 lokasi 

4.3. Pendamping masyarakat  (sosialisasi) 

4.4. BOP sumur bor 

4.5. BOP NNUSP 

4.6. Rencana detail RP4D 

4.7. Pemasangan pipa distribusi kerjasama Pemko dengan 

PDAM Tirtanadi 

4.8. Penataan halaman taman sri deli 

5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

5.1.  Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar 

permukiman berbasis masyarakat  

5.2.  Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar 

permukiman berbasis masyarakat (NUSSP) 

5.3. Peningkatan Infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat 

perkotaan melalui PNPM-P2KP (dana pendamping) 

6. Program Pendidikan menengah 

6.1.  Pembangunan  gedung  sekolah  madrasah  Aliyah Negeri 

Medan, di Martubung 

7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 

7.1.Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik  daerah 

8. Program Lingkungan Sehat Perumahan (DAK) 

8.1. Pemasangan pipa distribusi air bersih 

8.2. Pemasangan pipa distribusi air bersih (dana  

       pendamping) 

9. Program Lingkungan Sehat Perumahan (BDB) 

9.1. Pembangunan sanimas dan MCK + dan  IPAL  (BL) 

9.2. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar 

lingkungan sehat (BL) 

9.3. BOP Sanimas 
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10. Program Lingkungan Sehat Perumahan (Dana Penyesuaian) 

10.1.Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana               

dasar lingkungan sehat (dana penyesuaian) 

11. Program  Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari – Hari Besar 

11.1 Peringatan hari – hari besar  

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan selama 

tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang 

ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayahuna dan hasilguna dari 

implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan prgram, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan perumahan, menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya jasa surat menyurat 

 Penyediaan jasa surat menyurat ini dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kantor selama tahun 2008. 

- Tersedianya alat kebersihan kantor 

 Alat kebersihan kantor ini dimaksudkan untuk menjaga 

kebersihan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kota Medan. 

- Tersedianya alat tulis kantor 

 Alat tulis kantor ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama 

tahun 2008. 

- Tersedianya barang cetakan dan pengandaan 

 Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan 

untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kantor selama tahun 2008, sekaligus 
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penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD 

pada urusan perumahan. 

- Tersedianya jasa PHL 

 Jasa PHL ini dimaksudkan untuk membantu dan 

mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi kantor 

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan selama 

tahun 2008. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Terlaksananya pembangunan gedung kantor, sebanyak 5 unit  

Pembangunan gedung kantor ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung kantor 

Pemerintah Kota Medan. 

- Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang gedung kantor, 

sebanyak 33 unit 

Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas gedung kantor Pemerintah 

Kota Medan 

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala fasilitas 

lingkungan dan fasilitas aparatur 

Pemeliharaan ini dimaksudkan untuk memelihara fasilitas 

lingkungan dan fasilitas aparatur. 

- Tersedianya pengadaan kegiatan rutin hari-hari besar 

Pengadaan kegiatan rutin hari-hari besar ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pengadaan 

kegiatan rutin hari-hari besar agar kegiatan tersebut 

dapat berjalan dengan lancar. 

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan 

gedung kantor 

Pemeliharaan ini dimaksudkan untuk memelihara 

peralatan gedung kantor Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Medan seperti komputer dan AC. 

- Terlaksananya pembuatan data base 4 kecamatan 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 129 

 

 

 

Pembuatan Data Base ini dimaksudkan untuk 

menyediakan data base sarana lingkungan dan sarana 

aparatur di 4 (empat) kecamatan. 

3) Program Pengembangan Perumahan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan 

perumahan dan permukiman (Rusunawa II dan III serta 

timbunan Rusunawa IV) 

- Tersedianya data berupa dokumen perencanaan dan 

kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman              

Kota Medan 

- Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

Bestek di Dinas Perumahan dan Permukiman             

Kota Medan. 

4) Program Lingkungan Sehat Perumahan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (out put) pokok antara lain: 

- Tersedianya sarana air bersih 

- Tersedianya sanitasi dan MCK+ dan IPAL, 1 (satu) lokasi 

- Tersedianya sarana dan prasarana jalan lingkungan,      

di 1269 lokasi 

- Terlaksananya kegiatan SANIMAS 

- Tersedianya sanitasi untuk masyarakat, di 2 (dua) lokasi 

- Tersedianya prasarana air limbah di kawasan 

RSH/Rumah susun, sebanyak 2 (dua) lokasi 

- Tersedianya sarana air limbah di pusat Kota Medan 

- Terlaksananya pembangunan sumur bor 

- Terlaksananya pembangunan NUSSP 

- Tersedianya dokumen rencana pembangunan 

perumahan permukiman daerah 

- Tersedianya jaringan pipa distribusi di Kota Medan hasil  

kerja sama Pemko dan PDAM, sebanyak 3543 SR 

- Terlaksananya pemetaan halaman taman sri deli 
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5) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain: 

- Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana dasar 

lingkungan berbasis masyarakat (NUSSP) 

c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 

otonomi sebahagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah 

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.               

Dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pembangunan 

perumahan, SKPD ini melakukan koordinasi antar SKPD, 

maupun antara SKPD dengan instansi vertikal yang terkait. 

Oleh karenanya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Medan merupakan front liner dalam penyelenggaraan urusan 

perumahan selama tahun 2008. 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan perumahan selama tahun 2008 tidak 

terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara.             

SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi akan 

lebih banyak mempengaruhi daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan urusan perumahan yang selaras dengan 

harapan masyarakat. 

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari jumlah dan  
Kualifikasi Perumahan 

 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah (orang) 
Persentase 

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

SD/MI 
SMP/MI 
SMA/SMK/MA 
D-3 
S-1 
S-2 
S-3 

- 
- 

32  
3  

23  
4  
- 

- 
- 

51,61  
4,84  

37,10  
6,45 

-  
 Jumlah 62 100 
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Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS 

yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan 

berpendidikan S-1 (37,10%), namun demikian potensi tersebut 

belum sepenuhnya dapat mengisi kompetensi teknis yang 

dibutuhkan dalam SKPD, seperti jurusan arsitektur dan  

akuntansi. 

 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari  

Pangkat dan Golongan  
 

No Pangkat/Golongan Jumlah (orang) % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Pengatur Muda (II a) 
Pengatur Muda Tk I (II b) 
Pengatur (II c) 
Pengatur Tk. I (II d) 
Penata Muda (III a) 
Penata Muda Tk. I (III b) 
Penata Muda (III c) 
Penata Muda (III d) 
Pembina (IV a) 
Pembina (IV b) 
Pembina (IV c) 

3  
- 
1  
9  
9  
15  
7  
12  
4  
1  
1  

4,84  
- 

1,61 
14,52  
14,52  
24,19  
11,29  
19,35  
6,45  
1,61  
1,61  

 Jumlah 62  100  

 
PNS dilihat dari Komposisi Jabatan Struktural  

dan Fungsional  
 

No. Uraian Jumlah (orang) % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kepala Dinas 
Kepala Sub Dinas 
Kepala Bagian 
Kepala Seksi 
Jabatan Fungsional 

1  
3  
1  
11  
4  

5  
15  
5  
55  
20  

 Jumlah 20 100 

 

Dari total jumlah PNS yang ada 80% adalah PNS dalam jabatan  

struktural yang menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang 

kerja masing-masing, dan sisanya merupakan fungsional yang 

berjumlah 20%  yang merupakan kelompok jabatan yang 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Medan dengan keahlian dan kebutuhan 

spesialisasi. 
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e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan perumahan selama tahun 2008 juga didukung oleh 

alokasi anggaran belanja daerah yang relatif memadai.       

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan perumahan selama 

tahun 2008 alokasi belanja daerah yang ditetapkan adalah : 

-  Belanja Tidak Langsung sebesar :  Rp.   2.672.157.290,- 

-  Belanja Langsung sebesar  :  Rp. 83.628.166.400,- 

-  Realisasi per 31 Desember 2008 :  Rp. 67.610.688.487,- 

    Total Belanja Daerah sebesar  :  Rp. 86.300.373.690,- 

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel, 

maka realisasi belanja daerah untuk urusan perumahan per     

31 Desember 2008 sebesar Rp. 70.340.703.237,- atau 78,34% 

dari total anggaran belanja. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan perumahan pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :                     

(a) penyusunan rancangan awal (Rancangan Renja-SKPD),           

(b) Pelaksanaan forum SKPD/Gabungan SKPD dan 

Musrenbang, (c) Penetapan Renja – SKPD. 

Perencanaan pembangunan urusan perumahan dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan perumahan 

juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 

dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan 

Tahun 2006-2010. Selanjutnya untuk mengoptimalkan 

perencanaan yang dilakukan terus ditingkatkan keterpaduan 

kebijakan, program, kegiatan dan penganggarannya dengan 

pemerintahan tingkat atasan. 

g. Kondisi Prasarana dan Sarana  

Penyelenggaraan urusan perumahan selama tahun 2008 

didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang terus 

diusahakan peningkatan kualitas dan kuantitasnya untuk 

kelancaran tugas-tugas Dinas Perumahan dan Permukiman 

Kota Medan. Adapun prasarana dan sarana kantor yang masih 

aktif dan tersedia sebagai berikut : 
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NO URAIAN JUMLAH (Unit) 

1. Meja gambar  (6 Unit) 6 

2. Filing Kabinet ( 28 Unit 28 

3. Mesin Tik  (8 Unit 8 

4. Meja Biro ( 24 unit) 24 

5. Meja ½ Biro (33Unit) 33 

6. Meja Kecil (4 Unit) 4 

7. Meja Utk Mesin tik (5 Unit) 5 

8. Kursi Putar (19 unit) 19 

9. Lemari besi (10 unit) 10 

10. Lemari Kayu (11 unit) 11 

11. kipas angin CMC (8 unit) 8 

12. Kursi (57 unit) 57 

13. Kursi tamu (28 unit) 28 

14. Meja Counter (1 unit) 1 

15. Kursi tamu Ligna (4 unit) 4 

16. AC Split (7 unit) 7 

17. Theodolit ( 1 unit) 1 

18. Kunci Pintu Automatic (1 unit) 1 

19. Alat Monitor Ruangan (1 unit) 1 

20. Pesawat Telepon (1 unit) 1 

21. Meja Rapat (1 unit) 1 

22. Lemari hias (1 unit) 1 

23. Komputer (10 unit) 10 

24. Printer (15 unit) 15 

25. Meja komputer (15 unit) 15 

26. Kursi Gambar Hydrolic (5 unit) 5 

27. Ploter (1 unit) 1 

28. Laptop (1 unit) 1 

29. Kamera (1 unit) 1 

30. Kalculator (8 unit) 8 

31. Mobil ( 5 unit) 5 

32. Sepeda Motor (9 unit) 9 

h. Permasalahan dan Solusi 

Peningkatan akses, mutu dan manajemen perumahan sampai 

tahun 2008 masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan 

pokok antara lain : 

1. Masih rendahnya prasarana dan sarana lingkungan 

perumahan 

2. Masih rendahnya penyediaan rumah yang layak huni khusus 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

3. Rendahnya kemampuan daya beli masyarakat 

4. Masih terdapat kawasan permukiman yang belum tertata 

dengan baik. 

5. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Solusi tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka 

peningkatan akses, mutu dan manajemen perumahan antara 

lain : 
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1. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman melalui 

pembangunan jaringan jalan lingkungan 

2. Mendorong pembangunan perumahan yang layak huni serta 

terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

3. Bekerja sama membangun dan menata lingkungan 

perumahan menjadi lingkungan sehat. 

4. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota selama tahun 2008 maka implementasi program dan 

kegiatan harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaannya.  
 

2. Fungsi Pemadam Kebakaran 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota 

yang berdaya guna dan berhasil guna membutuhkan adanya upaya 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara optimal guna 

meminimalkan kemungkinan terjadinya kehancuran/ kemusnahan 

seketika yang diakibatkan oleh kebakaran terhadap setiap hasil-

hasil pembangunan. Kebakaran tidak hanya merugikan para 

pemilik atau pengelola bangunan yang terbakar melainkan juga 

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik langsung maupun tidak 

langsung, baik secara finansial/ekonomi, sosial, maupun lainnya. 

Untuk itu, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas 

desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah khususnya urusan perumahan selama     

tahun 2008 juga mencakup sub urusan pemadam kebakaran 

dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan mengacu 

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan perumahan sub dinas pemadam 

kebakaran sebagai urusan wajib selama tahun 2008 meliputi 

program dan kegiatan adalah : 

1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

1.1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan 

kebakaran  

1.2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan 

pencegahan kebakaran 
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1.3. Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan 

bencana kebakaran (BALAKAR) 

1.4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan 

bahaya kebakaran 

1.5. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan 

bahaya kebakaran 

1.6. Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan 

bahaya kebakaran 

1.7. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya 

kebakaran 

1.8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

1.9. Penyediaan jasa tenaga kerja kesiagaan, 

pencegah dan pemadam kebakaran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ 

operasional 

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 

kantor 

2.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

2.5. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/ 

operasional. 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya. 

4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

4.1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 

PNS 

4.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

4.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

4.4. Penyediaan alat tulis kantor 

4.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

4.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ 

penerangan bangunan kantor 

4.7. Penyediaan makanan dan minuman  

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 
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5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

5.2. Penyusunan RENJA SKPD 

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

6.1. Bimbingan mental/rohani/agama 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan sub 

pemadam kebakaran selama tahun 2008 mengacu kepada 

RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip 

dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, 

sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan perumahan sub pemadam 

kebakaran, menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain adalah : 

- Tersedianya barang pemeliharaan kesehatan PNS 

melalui persediaan bahan obat-obatan.  

Bahan obat-obatan ini dibutuhkan dalam rangka 

penanganan dini terhadap cedera atau luka yang dialami 

petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

- Tersedianya jasa administrasi keuangan baik  

penanggungjawab pengelola keuangan, maupun  tim 

pengadaan barang/jasa serta dokumen/administrasi 

tender dan pengumuman lelang. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung 

terlaksananya kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang 

dibutuhkan. Dokumen/administrasi tender serta 

pengumuman lelang dimaksudkan untuk mendukung 

terlaksananya dokumentasi kegiatan pengadaan 

barang/jasa serta tersampaikannya informasi atau 

pengumuman lelang kepada masyarakat untuk 

mewujudkan transparansi, kompetisi dan akuntabilitas 

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih.  

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih ini 

dimaksudkan untuk terpeliharanya kebersihan 

lingkungan kantor DP2K Kota Medan. 

- Tersedianya alat tulis kantor  

Alat tulis kantor ini dimaksudkan untuk mendukung 

terselenggaranya kegiatan administrasi kantor DP2K 

Kota Medan. 

- Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan. 

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan 

untuk terselenggaranya kegiatan administrasi 

perkantoran DP2K Kota Medan. 

- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terpeliharanya alat-alat 

listrik/penerangan kantor DP2K Kota Medan 

- Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat. 

Makanan dan minuman rapat ini dimaksudkan untuk 

mendukung rapat-rapat dinas DP2K Kota Medan. 

2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya 

Kebakaran 

Realisasi pelaksanaan program ini melalui pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang didalamnya menghasilkan keluaran 

(output) pokok antara lain : 

- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan 

pencegahan kebakaran dengan melaksanakan kegiatan 

intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pemeriksaan alat 

pemadam kebakaran. 

Kegiatan pengawasan ini dimaksudkan untuk 

mendukung tercapainya target penerimaan retribusi 

pemeriksaan alat pemadam kebakaran DP2K Kota 

Medan yakni sebesar Rp. 1.004.839.00,- atau terealisasi 

sebesar 100,02%. 

- Terlaksananya kegiatan diklat pembinaan disiplin dan 

kesamaptaan petugas pemadam kebakaran serta diklat 

peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pemadam 
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kebakaran DP2K Kota Medan masing-masing 

berlangsung selama 3 (tiga) hari. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan 30 orang petugas pemadam kebakaran 

dalam bidang pencegahan, penanggulangan dan 

penyelamatan korban kebakaran dan bencana alam 

lainnya serta meningkatkan disiplin dan kesamaptaan     

30 orang petugas pemadam kebakaran dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

- Terlaksananya kegiatan diklat penanggulangan dini 

kebakaran bagi barisan sukarelawan kebakaran 

(BALAKAR) lingkungan Kota Medan tahun 2008 selama 

5 (lima) hari. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan 

dan keterampilan 200 orang kepala lingkungan di jajaran 

Pemerintah Kota Medan dalam hal pencegahan dan 

penanggulangan dini kebakaran. 

- Tersedianya perlengkapan pencegah bahaya kebakaran. 

Penyediaan perlengkapan pencegah bahaya kebakaran 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja DP2K Kota 

Medan dalam hal pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran. 

- Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegah bahaya 

kebakaran, berupa HT dan mesin pompa pemadam 

kebakaran.  

Kegiatan ini dimaksudkan agar penanggulangan 

kebakaran berjalan dengan optimal. 

- Terlaksananya pengisian ulang tabung pemadam 

kebakaran sebanyak 5 buah dan tersedianya onderdil 

mesin mobil pemadam kebakaran. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas 

penanggulangan bahaya kebakaran. 

- Terlaksananya kegiatan tim antisipasi/penanggulangan 

bencana DP2K Kota Medan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan 

pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya 

kebakaran. 
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- Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan secara optimal. 

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan 

pelaksanaan kegiatan tahun 2008. 

- Tersedianya jasa tenaga kerja personal/petugas 

operasional untuk kesiagaan, pencegah dan pemadam 

kebakaran. 

Penyediaan jasa petugas operasional bertujuan untuk 

mendukung optimalnya penanggulangan bencana 

kebakaran dan bencana lainnya. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Pelaksanaan program ini menghasilkan keluaran (output) 

pokok antara lain : 

- Tersedianya peralatan gedung kantor. 

Peralatan gedung kantor ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja kantor. 

- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional melalui 

ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan 

pembersih, tersedianya jasa service, tersedianya ban 

mobil dengan berbagai ukuran, tersedianya batteray 

(accu) mobil dengan berbagai ukuran serta air baterai 

dan tersedianya BBM. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung 

pemanfaatan  kendaraan dinas secara maksimal. 

- Terpeliharanya peralatan gedung kantor. 

Kegiatan perbaikan ini dimaksudkan memelihara 

peralatan gedung  kantor sehingga dapat dioperasikan 

secara maksimal. 

- Direhabilitasinya gedung tempat istirahat petugas 

pemadam kebakaran DP2K Kota Medan di Jl. Candi 

Borobudur No. 2 Medan. 

Kegiatan rehabilitasi ini dimaksudkan untuk pengadaan 

tempat istirahat petugas pemadam kebakaran DP2K 

Kota Medan. 

- Terlaksananya perbaikan mobil pemadam kebakaran 

dan perlengkapan kerja termasuk rehabilitasi sedang 
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terhadap 4 (empat) unit mobil pemadam kebakaran. 

Kegiatan perbaikan ini dimaksudkan agar jumlah 

kendaraan dinas operasional yang dapat difungsikan 

bertambah optimal. 

 

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Pelaksanaan program ini menghasilkan keluaran (output) 

pokok antara lain : 

- Tersedianya pakaian dinas PNS dan perlengkapannya, 

berupa : 

NO URAIAN SATUAN UNIT 

1 Pakaian Dinas Lapangan pasang 22 

2 Pakaian Dinas Harian pasang 87 

3 Baju Kaos Lengan Pendek buah 87 

4 Sepatu Dinas Laras pendek buah 87 

5 Sepatu Dinas Laras tinggi buah 22 

6 Topi pet buah 87 

7 Topi Baret buah 22 

8 Tali Pinggang buah 87 

9 Draghrim buah 22 

10 Perples (tempat minuman) pasang 22 

 

Kegiatan penyediaan pakaian dinas PNS dan 

perlengkapannya dimaksudkan agar para PNS tampil rapi 

dan berwibawa, sesuai dengan ketentuan disiplin. 

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Pelaksanaan program ini  menghasilkan keluaran (output) 

pokok antara lain : 

- Tersusunnya LAKIP SKPD Tahun 2007. 

Penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2007 dimaksudkan 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DP2K 

Kota Medan tahun 2007. 

- Tersusunnya Renja SKPD Tahun 2009. 

- Penyusunan Renja SKPD tahun 2009 ini dimaksudkan 

sebagai dokumen rencana program, kegiatan dan anggaran 

DP2K Kota Medan tahun 2009 berbasiskan potensi sumber 

daya yang dimiliki. 
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6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Pelaksanaan program ini menghasilkan keluaran (output) 

pokok antara lain : 

- Terlaksananya kegiatan ceramah agama bagi pegawai 

beragama Islam dan kebaktian rohani bagi pegawai 

beragama Kristen dengan masing-masing sebanyak      

10 (sepuluh) kali. 

- Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan 

moral dan mental pegawai DP2K Kota Medan sehingga 

tetap terbina dengan baik. 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008 menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 

otonomi sebahagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah 

Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan, 

khususnya penyelenggaraan urusan sub pemadam kebakaran. 

Dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran, SKPD ini melakukan koordinasi 

antar SKPD, seperti dengan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Dinas Tata Kota 

dan Tata Bangunan (Dinas TKTB) Kota Medan, Dinas 

Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Dinas Kesehatan           

Kota Medan serta Pemerintah Kecamatan/Kelurahan, maupun 

antara SKPD dengan instansi vertikal yang terkait, seperti 

Kantor Badan SAR Nasional (BSARNAS) Medan, Kepolisian 

Kota Besar (Poltabes) Medan dan pihak lain yang terkait di luar 

lingkungan pemerintah seperti Palang Merah Indonesia (PMI) 

Cabang Medan. Namun demikian, DP2K Kota Medan tetap 

merupakan baris terdepan (pelaku terdepan) dalam 

penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

selama tahun 2008. 
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d. Profil SDM Apartaur 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DP2K        

Kota Medan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri 

dari 71 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 138 orang Calon 

PNS dan 40 orang Pegawai Harian Lepas (PHL). 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas PNS dan CPNS 

DP2K Kota Medan berpendidikan SMU/SMK, yakni mencapai 

61%, sedangkan yang berpendidikan sarjana dan pascasarjana 

hanya 11%. 

Adapun komposisi PNS dan CPNS DP2K Kota Medan 

berdasarkan strata pendidikan sebagai berikut : 

 
Komposisi Pegawai DP2K Kota Medan Menurut 

Tingkat Pendidikan Formal 
 

No Pendidikan 
PNS CPNS 

(orang) (orang) 
1. S-2 2 - 

2. S-1 11 - 

3. Sarjana Muda/Diploma (D3) 1 - 

4. SLTA 40 127 

5. SLTP 10 9 

6. SD 7 2 
 Jumlah 71 138 

 

Sampai dengan pertengahan tahun 2007, PHL DP2K            

Kota Medan berjumlah 185 orang. Namun melalui program 

pengangkatan PHL menjadi CPNS, maka pada akhir tahun 

2008 PHL yang ada tinggal 40 orang, dimana 18 orang 

diantaranya sedang dalam proses pengangkatan menjadi 

CPNS. 

Berdasarkan kualifikasi pendidikannya, PHL yang ada saat ini 

umumnya berpendidikan SMU/SMK, yakni mencapai 93% 

dengan komposisi berdasarkan strata pendidikan sebagai 

berikut : 

 
Komposisi Pegawai Harian Lepas (PHL) DP2K Kota Medan 

Menurut Tingkat Pendidikan Formal 
 

No Pendidikan PHL (orang) 
1. S-2 - 

2. S-1 1 

3. Sarjana Muda/Diploma (D3) - 

4. SLTA 37 

5. SLTP 1 

6. SD 1 
 Jumlah 40 
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Berdasarkan data tabel di atas, untuk menunjang pelaksanaan 

tugas – tugas administrasi kantor, khususnya di bidang 

keuangan sangat dibutuhkan adanya pegawai berkualifikasi 

sarjana akuntansi atau minimal berpendidikan diploma tiga      

(D-III) akuntansi. 

Berdasarkan pangkat dan golongannya, komposisi PNS DP2K 

Kota Medan mayoritas merupakan CPNS dan PNS golongan II 

yang mencapai 69,86% sebagaimana tampak pada tabel 

berikut : 

Komposisi Pegawai DP2K Kota Medan menurut  

Pangkat/Golongan  

No Jumlah Persentase (%)

1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 0.48%

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 3 1.44%

3 Pembina (IV/a) 1 0.48%

4 Penata Tingkat I (III/d) 9 4.31%

5 Penata (III/c) 8 3.83%

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 10 4.78%

7 Penata Muda (III/a) 3 1.44%

8 Pengatur Tingkat I (II/d) 2 0.96%

9 Pengatur (II/c) 6 2.87%

10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 4 1.91%

11 Pengatur Muda (II/a) 146 69.86%

12 Juru Tingkat I (I/d) 1 0.48%

13 Juru (I/c) 12 5.74%

14 Juru Muda Tingkat I (I/b) 0 0.00%

15 Juru Muda (I/a) 3 1.44%

209 100.00%

Pangkat/Golongan

JUMLAH

 

Adapun komposisi PNS DP2K Kota Medan berdasarkan jabatan 

struktural/ eselonering adalah sebagai berikut : 

 

No Jabatan/Eselonering Jumlah Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

Kepala Dinas       II/B 

Kasubdis/Kabag   III/A 

Kasi/Kasubbag     IV/A 

Staf 

1 

4 

15 

189 

0.48 

1.91 

7.18 

90.43 

 Jumlah 209 100 
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Mengacu kepada Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Kota Medan, jabatan struktural pada 

DP2K Kota Medan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II/B,          

6 orang pejabat eselon III/A, dan 19 orang pejabat eselon IV/A. 

Namun saat ini terdapat 2 jabatan struktural eselon III/A yang 

kosong karena pejabat lama pindah tugas ke Pemerintah 

Kabupaten lain. Selain itu, terdapat 4 jabatan struktural eselon 

IV/A yang kosong karena pejabat lama memasuki pensiun. 

Kekosongan pejabat struktural tersebut akan diisi sekaligus 

pada saat pengangkatan pejabat struktural sesuai struktur 

organisasi baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  41 

Tahun 2007. 

                  e.Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan perumahan khususnya sub urusan pemadam kebakaran 

selama tahun 2008 juga didukung oleh alokasi anggaran 

belanja daerah yang relatif memadai. 

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan perumahan 

khususnya sub urusan pemadam kebakaran selama tahun 2008 

alokasi belanja yang daerah yang ditetapkan adalah sebagai 

berikut : 

-  Belanja Tidak langsung sebesar Rp.  8.212.675.945,- 

-  Belanja Langsung sebesar  Rp.  5.575.646.000,- 

-  Total Belanja Daerah SKPD  Rp.13.788.321.945,-  

Sesuai prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang dijalankan 

seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel, 

realisasi belanja daerah untuk urusan perumahan khususnya 

sub urusan dinas pemadam kebakaran selama tahun 2008 per 

31 Desember 2008 adalah sebesar Rp. 8.221.613.828,- atau 

59,63%. 

Kecilnya realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa 

hal, antara lain : 

- Terlambatnya penyelesaian proses penerbitan Surat 

Keputusan pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL) 

menjadi Calon PNS sehingga anggaran belanja pegawai 
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yang telah dialokasikan dalam anggaran belanja tidak 

langsung untuk mengakomodir perubahan atas status 

kepegawaian tersebut tidak dapat direalisasikan seluruhnya 

sebesar yang direncanakan. 

- Dilakukannya penegakan disiplin terhadap pegawai dimana 

setiap pegawai yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 

yang berlaku atau tata tertib/disiplin dikenakan sanksi 

berupa pencabutan atau pemotongan sebesar persentase 

tertentu terhadap sebahagian atau seluruh paket tunjangan 

kesejahteraan yang sebelumnya disediakan untuk 

kompensasi atas prestasi kerjanya. Selanjutnya, tunjangan 

kesejahteraan yang tidak dibayarkan tersebut tidak 

direalisasikan atau dikembalikan ke Kas Pemko Medan. 

- Semakin optimalnya penggunaan bahan bakar minyak 

(BBM), sehingga alokasi anggaran untuk belanja BBM 

triwulan IV tidak direalisasikan. 

- Penghematan dalam pelaksanaan belanja barang/jasa atau 

modal dengan melakukan penetapan Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) secara cermat serta melakukan negosiasi 

harga secara optimal. 

Di sisi realisasi penerimaan, melalui program intensifikasi dan 

ekstensifikasi, maka penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran DP2K Kota Medan pada tahun 2008 

berhasil mencapai Rp. 1.004.839.000,- atau 100,02 % dari 

target yang ditetapkan.  

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan perumahan sub 

urusan pemadam kebakaran, pada dasarnya melalui beberapa 

tahapan pokok, yaitu : a) penyusunan rancangan awal 

(Rancangan Renja-SKPD), b) pelaksanaan Forum 

SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang, c) penetapan     

Renja SKPD. 

Perencanaan pembangunan dimaksud dirumuskan secara 

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan perumahan 

sub pemadam kebakaran juga mengacu kepada RPJMD      
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Kota Medan Tahun 2006 – 2010 dan Renstra DP2K             

Kota Medan Tahun 2006 – 2010. Selanjutnya untuk 

mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan terus 

ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggarannya dengan pemerintahan tingkat atasan. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsinya, selama tahun 2008 DP2K Kota Medan didukung 

dengan berbagai sarana dan prasarana kerja yang sangat 

bervariasi jenisnya meskipun belum sepenuhnya memadai baik 

secara kuantitas maupun kualitas. 

1) Kendaraan dinas/operasional Dinas P2K Kota Medan. 

Berbagai jenis kendaraan dinas/operasional yang dimiliki 

DP2K Kota Medan untuk mendukung terlaksananya tugas 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana 

lainnya serta pencapaian target penerimaan PAD dari 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah 

seperti berikut : 

Kendaraan dinas/operasional DP2K Kota Medan jenis mobil 

tangga (ladder truck), mobil penyemprot dan mobil penyuplai 

(fire truck) yang saat ini relatif siap untuk kegiatan 

penanggulangan kebakaran berjumlah 22 unit. Jumlah ini 

masih minim sehingga menjadi kendala untuk optimalnya 

pelaksanaan tugas pokok penanggulangan kebakaran yang 

dilaksanakan oleh DP2K Kota Medan.  

 

Rusak Rusak

Ringan Berat

1 Ladder truck 4 - - - 4

2 Fire truck (Sistem Portable Pump) 11 2 - - 13

3 Fire truck (Sistem PTO Pump) 6 1 3 11 21

4 Nissan (Sistem PTO Pump) 1 - 1 - 2

5 Mini Bus 1 - - - 1

6 Mobil Pick-up 2 - - - 2

7 Mini Truck - - 1 - 1

8 Sepeda Motor 17 - - - 17

42 3 5 11 61

Total
Baik

J  U  M L  A  H

Afkir

Jumlah Perkondisi

JenisNo.

 

2) Peralatan dan perlengkapan kerja untuk kegiatan operasi 
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Peralatan dan perlengkapan kerja untuk kegiatan operasi 

milik DP2K Kota Medan sebahagian merupakan barang 

yang habis pakai. Namun dengan penegakan prosedur tetap 

(Protap) secara tegas, pemakaian barang-barang tersebut 

dapat dirawat dengan maksimal sehingga pada saat 

berakhirnya satu tahun anggaran, sebahagian masih bisa 

dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya.        

Beberapa peralatan dan perlengkapan kerja untuk kegiatan 

operasi yang dimiliki DP2K Kota Medan diantaranya adalah : 

Baik Rusak

1 Genset 3 0 3

2 Mesin Las 1 0 1

3 Impuls Gun 1 0 1

4 Gancu 4 0 4

5 Portable Blower 1 0 1

6 Portable Pump 1 1 2

7 Floating Pump 6 0 6

8 Breathing Aparatus 9 0 9

9 Baju Tahan Panas 9 0 9

10 Baju Tahan Api 1 0 1

11 Helm 48 0 48

12 Masker 9 0 9

13 Tandu 1 0 1

14 Gergaji Mesin u. Tembok/Besi 1 0 1

15 Kampak 2 0 2

16 Martil 2 0 2

17 Selang 2,5" 28 0 28

18 Selang 1,5" 14 0 14

19 Nozzle Jet 2,5" 22 0 22

20 Nozzle Jet 1,5" 17 0 17

21 Variable Nozzle 2,5" 12 0 12

22 Variable Nozzle 1,5" 9 0 9

23 Kopling Cab. 2,5" - 1,5" 7 0 7

24 Lampu Kepala 5 0 5

25 Kopling Selang Ukuran 2,5" 3 0 3

26 Kopling Selang Ukuran 1,5" 3 0 3

No. Nama Barang
Jumlah

TOTAL

 

 

 

 

3) Pos Pemadam Kebakaran 
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Untuk mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat 

sekaligus untuk mempersingkat waktu tempuh dalam 

penanggulangan kebakaran, DP2K Kota Medan mempunyai 

1 (satu) pos induk yang terletak di Jalan Candi Borobudur 

No. 2 Medan, 2 (dua) pos wilayah,  yaitu pos wilayah selatan 

di Terminal Terpadu Amplas dan pos wilayah utara di 

Kawasan Industri Medan (KIM) dan 1 (satu) pos pembantu 

di Kecamatan Medan Belawan. 

Pos Pemadam Kebakaran yang ada saat ini umumnya 

membutuhkan perbaikan. Hal ini mengingat kualitasnya 

yang semakin menurun akibat banyak terjadi kerusakan baik 

dari segi fisik bangunan kantor dan berbagai fasilitasnya, 

seperti ruang istirahat personil, kamar mandi, loker dan 

sebagainya. 

Pos Pembantu Pemadam Kebakaran Belawan yang 

dibangun pada tahun 2007 berdampingan dengan Kantor 

Camat Medan Belawan dan saat ini belum memenuhi 

standar sebuah Pos Pemadam Kebakaran yang 

representatif. 

4) Lahan/Tanah dan Bangunan 

Luas tanah dan bangunan yang ditempati oleh DP2K       

Kota Medan sebagai Markas Induk yang bergabung dengan 

Pos Pemadam Kebakaran Inti Kota adalah : 

NO URAIAN LUAS 

1 TOTAL LAHAN 6.790 M2 

2 LAHAN KOSONG 4.210 M2 

3 LAHAN TERBANGUN 2.580 M2 

4 BANGUNAN 2.580 M2 

 
 

Luas lahan kantor DP2K Kota Medan sebagaimana tersebut 

di atas sesungguhnya memadai untuk menjadi Pos 

Pemadam Kebakaran Induk. Akan tetapi, karena 

perkembangan/pertumbuhan bangunan yang ada saat ini 

masih belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan 
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yang sesungguhnya, baik untuk tempat bangunan kantor, 

hanggar, gudang/bengkel, tempat pelatihan, tempat 

pertemuan, tempat perisitirahatan, perumahan maupun 

bangunan lainnya. Hal ini terutama diakibatkan oleh tata 

letak dan orientasi bangunan yang ada saat ini tidak teratur 

memanfaatkan “landscape” lahannya dan tidak 

mempertimbangkan orientasi kantor (station) pemadam 

kebakaran yang benar sehingga kurang merepresentasikan 

kantor pemadam kebakaran Kota Metropolitan.  

 

Mengingat posisinya berada di pusat kota, lokasi Kantor 

Induk Pemadam Kebakaran di Jl. Candi Borobudur No. 2, 

Medan sangat tepat. Oleh karena itu, agar pemanfaatan 

lahannya menjadi optimal perlu dilakukan penataan ulang 

dengan membongkar dan membangun ulang seluruh atau 

sebahagian gedung yang ada dengan menyesuaikan 

orientasinya kepada standar gedung kantor dan markas 

pemadam kebakaran yang sebenarnya. Dengan cara seperti 

itu, berbagai kebutuhan bangunan gedung dan ruang 

terbuka untuk kepentingan Pusat Komando Pemadam 

Kebakaran dapat dipenuhi secara optimal. 

h. Permasalahan dan Solusi 

Masalah pembangunan bidang pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran selama tahun 2008 antara lain : 

1) Adanya sarana dan prasarana yang sudah tidak layak, 

seperti gedung perbengkelan DP2K Kota Medan. 

Akibat termakan usia dan dampak dari gempa yang terjadi 

pada bulan Desember 2004, bangunan gedung 

perbengkelan mengalami kerusakan berat dan memberi 

resiko yang besar bagi para penggunanya. 

Perkembangan kebutuhan ruang kerja juga menyebabkan 

bangunan gedung tersebut kurang  memadai lagi untuk 
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mengakomodir pelaksanaan pekerjaan perbengkelan yang 

seharusnya. 

Untuk keamanan, kenyamanan dan terpenuhinya kebutuhan 

ruang perbengkelan, gedung perbengkelan yang lama 

sebaiknya dibongkar dan dibangun ulang dengan 

mendirikan gedung baru bertingkat (2 lantai) dengan 

ketinggian ruang pada lantai dasar > 5 meter (pada 

setengah ruang ketinggian ruang lantai dasar sebaiknya > 8 

sehingga lantai 2 hanya menutupi setengah dari lantai 

dasar, sebab lantai dasar akan difungsikan untuk ruang 

kerja perbengkelan serta penyimpanan barang dan 

peralatan sedangkan lantai 2 untuk ruang kerja administrasi. 

2) Faktor kesulitan dalam penanggulangan kebakaran 

cenderung meningkat. 

Faktor kesulitan dalam kegiatan penanggulangan kebakaran 

cenderung meningkat, antara lain dengan semakin padatnya 

kawasan terbangun, meningkatnya jumlah bangunan tinggi, 

tidak terkendalinya pertumbuhan bangunan di kawasan 

kumuh, banyaknya pembangunan gedung yang tidak 

memenuhi aspek keselamatan kebakaran, meningkatnya 

frekwensi dan durasi kemacetan lalulintas, banyaknya hidran 

kota yang hilang akibat pelebaran jalan serta semakin 

sedikitnya jumlah hidran kota yang berfungsi dengan baik 

dan menurunnya kualitas mobil pemadam kebakaran. 

Berikut ini disajikan kondisi hidran kota berdasarkan hasil 

pemeriksaan DP2K Kota Medan pada tahun 2008. 
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NO LOKASI / CABANG 

JUMLAH PER KONDISI 

TOTAL 
BERFUNGSI  

RUSAK RUSAK 

RINGAN BERAT 

1 MEDAN KOTA 3 - 6 9 

2 MEDAN DENAI 1 - - 1 

3 H.M YAMIN - - 4 4 

4 SUNGGAL 7 - - 7 

5 LABUHAN 2 - 2 4 

6 TUASAN 5 - 5 10 

7 SEI AGUL 2 - - 2 

8 DISKI 1 - 1 2 

9 DELI TUA 2 - - 2 

10 MEDAN AMPLAS - 1 - 1 

11 PADANG BULAN 5 - 6 11 

J  U  M L  A  H 28 1 24 53 

 

Faktor kesulitan dalam penanggulangan kebakaran juga 

disebabkan belum terpenuhinya waktu tanggap dan zona 

tanggap. Untuk mencapai batasan waktu tanggap 15 menit 

dan zona tanggap maksimal radius 2,5 km – 7,5 km. 

Untuk itu telah ditetapkan ketentuan bahwa setiap 30.000 

penduduk harus dilindungi dengan 1 pos pemadam 

kebakaran sehingga Kota Medan membutuhkan sedikitnya 

67 pos pemadam. Akan tetapi, saat ini DP2K Kota Medan 

baru memiliki 4 pos pemadam kebakaran sehingga 

ketentuan waktu dan zona tanggap tersebut masih sulit 

dipenuhi. 

3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur 

pencegahan dan pemadaman kebakaran. 

a) Saat ini tedapat 2 jabatan struktural eselon III/a dan         

4 jabatan struktural eselon IV/a yang kosong karena 

pejabat lama memasuki pensiun atau berpindah tugas.  

b) Sesuai ketentuan bahwa 1 unit mobil kebakaran 

membutuhkan 5 orang petugas. Dengan jumlah mobil 

pompa (fire truck) dan mobil tangga (ladder truck) yang 

bisa beroperasi dengan baik sebanyak 23 unit, 

dibutuhkan 115 petugas untuk setiap shift dan 345 orang 

petugas untuk 3 shift. Saat ini, untuk mendukung 

kegiatan operasional setiap harinya, DP2K Kota Medan 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 152 

 

 

 

baru memiliki 40 orang petugas dari Pegawai Harian 

Lepas (PHL) dan 176 orang dari PNS. Jumlah tersebut 

belum memadai terlebih dengan harus adanya 

pendistribusian petugas ke dalam 4 pos pemadam 

kebakaran. 

c) Petugas terampil yang telah mengikuti pendidikan di 

pusat pelatihan pemadam kebakaran DKI Jakarta hanya 

5 orang.  

d) Dari 7 jenjang pelatihan keterampilan yang seharusnya 

ditempuh hanya 5 orang Petugas DP2K tersebut yang 

baru mengikuti 1 jenjang pelatihan. 

e) Pada bidang pencegahan kebakaran untuk memenuhi 

amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung dan peraturan perundang-undangan 

lainnya di bidang aspek keselamatan kebakaran, jumlah 

dan kualitas petugas pemadam kebakaran yang terampil 

dan berpengetahuan mendalam masih minim sekali. 

DP2K   Kota Medan belum memiliki Inspektur 

Kebakaran. 

4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan 

dan pemadaman kebakaran 

a) Bahan pemadam api yang paling efektif adalah bahan-

bahan kimia seperti Liquid Foam AF3. Bahan-bahan 

kimia tersebut mahal dan saat ini tidak dimiliki oleh DP2K 

Kota Medan. 

b) Pada kejadian kebakaran, asap menjadi ancaman bagi 

nyawa petugas pemadam kebakaran dan manusia yang 

berada di dalam bangunan terbakar. Untuk itu 

dibutuhkan blower (pengusir asap) serta perlengkapan 

keselamatan personal standar petugas pemadam 

kebakaran. DP2K baru memiliki 9 set perlengkapan 

keselamatan personal standar petugas pemadam 

kebakaran, dengan item untuk setiap set belum 

sepenuhnya terpenuhi. 
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c) Operasi pemadaman api selalu diikuti dengan 

pemadaman aliran listrik. Untuk itu dibutuhkan 

penerangan melalui portable ligthing tower dan DP2K 

Kota Medan belum memilikinya. 

d) Sesuai ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama 

para Kepala Instansi Pemadam Kebakaran Indonesia 

maka setiap 25.000 penduduk harus dilindungi dengan     

1 unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan itu,      

Kota Medan dengan jumlah penduduk  sekitar 2  juta  

jiwa membutuhkan sedikitnya 80 unit mobil pemadam 

kebakaran.  

5) Rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat serta 

dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran. 

a) Mayoritas bangunan tempat usaha tidak memenuhi 

ketentuan tentang aspek keselamatan kebakaran. 

b) Belum semua pemilik/pengelola bangunan usaha 

terjaring menjadi Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran. 

c) Masyarakat Siaga Bencana dan organisasi Barisan 

Sukarelawan Kebakaran (Balakar) belum terbentuk. 

6) Terbatasnya dana operasional, pemeliharaan 

kendaraan/peralatan dan kesejahteraan petugas. 

a) Akibat faktor umur, beban kerja (durasi dan frekwensi 

penggunaan), serta korosi oleh air sehingga banyak 

mobil kebakaran mengalami kerusakan. Akan tetapi tidak 

dapat diperbaiki secara maksimal karena keterbatasan 

dana. 

b) Dana untuk penggantian suku cadang, accu dan ban 

belum memadai. 

c) Anggaran untuk peningkatan kesejahteraan petugas 

pemadam kebakaran DP2K Kota Medan belum memadai 

padahal dalam setiap pelaksanaan tugasnya para 
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petugas harus bekerja melebihi jumlah jam kerja normatif 

dengan beban kerja dan resiko kerja yang sangat tinggi. 

7) Wilayah manajemen kebakaran sebagai bahagian dari 

perencanaan Kota belum ada. 

a) Pola dan struktur perumahan serta pemukiman tidak 

sepenuhnya memenuhi ketentuan sehingga cenderung 

mempertinggi tingkat resiko kebakaran di kawasannya, di 

samping menimbulkan hambatan terhadap akses 

pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas 

operasionalnya. 

b) Di sisi lain, jumlah pos pemadam kebakaran belum 

memenuhi ketentuan sehingga zona tanggapnya masih 

diatas radius 7,5 km dan waktu tanggap masih di atas   

15 menit. 

Untuk memecahkan/mengatasi atau meminimalkan pengaruh 

negatif dari masalah-masalah tersebut di atas, telah dan akan 

terus dilakukan beberapa upaya sebagai solusinya, antara lain : 

1) Meningkatkan upaya optimalisasi peranan masyarakat 

dalam pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran, 

seperti dengan memberikan pelatihan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran bagi kepala lingkungan di     

Kota Medan. 

2) Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara berbagai 

pihak baik dari DP2K Kota Medan, Pemerintah Daerah dan 

juga masyarakat sebagai pihak pendukung dalam 

meminimalisir kerugian baik material terlebih korban jiwa. 

3) Mendorong terbentuknya wilayah manajemen kebakaran 

dalam perencanaan kota sehingga setiap aktifitas 

pembangunan mulai dari tahap pemanfaatan lahan hingga 

penggunaan bangunan bisa mendukung keberhasilan 

pencegahan kebakaran serta tidak menjadi hambatan dalam 

operasi penanggulangan kebakaran. 
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4) Mengoptimalkan upaya rekondisi kendaraan mobil 

pemadam kebakaran yang sudah menurun kemampuannya 

dan menambah peralatan/perlengkapan pemadam 

kebakaran yang handal. 

5) Mengoptimalkan penerapan prosedur tetap (Protap). 

6) Meningkatkan kehandalan sarana dan                            

prasarana perbengkelan. 

7) Meningkatkan wawasan dan keterampilan petugas 

pemadam kebakaran dengan melakukan diklat teknis 

internal, seperti pelatihan peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas petugas pemadam kebakaran. 

8) Meningkatkan upaya pembinaan mental, disiplin dan 

kesamaptaan pegawai dengan melakukan penegakan 

disiplin dengan menghukum pegawai yang tidak mentaati 

Protap yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan 

pembinaan disiplin dan kesamaptaan petugas pemadam 

kebakaran kesamaptaan serta melaksanakan kegiatan 

pelatihan baris berbaris (PBB) dan olah raga bagi petugas 

pemadam kebakaran.  

 

B.5.  Urusan Penataan Ruang 

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di 

bidang penataan ruang, secara kelembagaan dikelola oleh Dinas Tata 

Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. 

a.  Program dan Kegiatan. 

Dalam kerangka anggaran, arah kebijakan umum pembangunan 

kota di bidang penataan ruang dijabarkan dalam bentuk program 

dan kegiatan pokok selama tahun 2008 sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan    

kegiatan pokok :  

1.1. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/           

teknis perkantoran. 

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 
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1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

1.5. Penyediaan alat tulis kantor. 

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program Peningkatan  Sarana  dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 

2.2. Pengadaan peralatan gedung Kantor. 

2.3. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan meubeleur. 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar  

realisasi kinerja SKPD 

3.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  

3.3. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) 

4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

4.1. Perencanaan pembangunan jalan. 

4.2. Perencanaan pembangunan jembatan. 

4.3. Survey dan pemetaan gambar persimpangan 

pembangunan fly over jalan Jamin Ginting 

5)  Program Perencanaan Tata Ruang 

5.1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan. 

6) Program Pengembangan Perumahan 

6.1. Pembangunan Medan Islamic Center. 

7) Program Pemanfaatan Ruang  

7.1. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan 

manual pemanfaatan ruang. 

7.2.     Digitalisasi blad rencana kota. 

8) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

8.1. Pengawasan pemanfaatan ruang. 

9) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

9.1. Penataan RTH. 

9.2. Penataan Taman Pemakaman Umum. 
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b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang penataan 

ruang selama tahun 2008 menghasilkan keluaran (output) sebagai 

berikut : 

- Terlaksananya program administrasi perkantoran dengan 

kegiatan berupa penyediaan jasa pegawai honorer, sarana 

komunikasi dan penerangan serta air, kebersihan kantor serta 

pengadaan alat tulis kantor, pencetakan blanko-blanko IMB dan 

cetakan pendukung kegiatan rutin kantor selama tahun 2008. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran 

pelayanan kepada masyarakat berupa proses izin             

mendirikan bangunan. 

- Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur dengan kegiatan berupa pengadaan peralatan 

pendukung kelancaran kerja, perawatan dan pemeliharaan 

peralatan  komputer dan mobilair. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kestabilan 

peralatan sistem informasi pemrosesan izin                  

mendirikan bangunan.  

- Terlaksananya program peningkatan sistem pelaporan capaian 

kinerja keuangan dengan kegiatan berupa penyusunan rencana 

kinerja, laporan capaian kinerja dan laporan keuangan. 

Kegiatan ini berguna untuk memberikan hasil perencanaan dan 

pelaporan yang lebih baik. 

- Terlaksananya program pembangunan jalan dan jembatan 

berupa kegiatan pengadaan/pembebasan tanah guna 

pembangunan fly over amplas dimana yang tersisa pada akhir 

anggaran tahun 2008 sebanyak 1 persil dari 146 persil, yakni 

persil tanah milik Kodam I Bukit Barisan, kegiatan 

pengadaan/pembebasan tanah untuk pelurusan Jalan Iskandar 

Muda Gang Warga dan telah dapat dilakukan pembayaran ganti 

rugi kepada para pemilik tanah sehingga pada tahun 2008 

tersisa hanya 5 persil dari 57 persil dan 
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pengadaan/pembebasan tanah untuk pelebaran jembatan 

Tanjung Selamat. 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyelesaiaan permasalahan 

pembebasan tanah yang selama ini menjadi kendala terhadap 

penyelesaian pembangunan fisik fly over amplas dan untuk 

penyelesaian permasalahan pembebasan tanah yang selama 

ini menjadi kendala terhadap penyelesaian pembangunan 

pelurusan Jalan Iskandar Muda dan untuk penyelesaian 

permasalahan pembebasan tanah yang selama ini menjadi 

kendala terhadap penyelesaian pembangunan fisik  jembatan  

Tanjung Selamat. 

- Terlaksananya program perencanaan tata ruang berupa 

kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan untuk 

7 (tujuh) kecamatan.  

Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang ini dimaksudkan 

untuk melakukan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan untuk 

merevisi rencana sub-sub wilayah yang menjadi pedoman 

dalam penerbitan izin mendirikan bangunan sejak tahun 1979 

dan belum pernah dilakukan revisi. 

- Terlaksananya program pengendalian pemanfaatan ruang 

berupa kegiatan pemberian honorarium bagi tenaga 

pengawasan non PNS. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. 

 

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan            

di bidang penataan ruang selama tahun 2008 pada dasarnya 

terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

di bidang penataan ruang selama beberapa tahun terakhir. 

Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan penataan ruang antara lain : 
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−−−− Meningkatnya kemudahan dalam pencarian berkas perizinan 

dan pengarsipan data perizinan secara digital melalui kegiatan 

perawatan dan pemeliharaan peralatan  pendukung sistem 

informasi pemrosesan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang 

terintegrasi dalam satu jaringan  komputer intranet. 

−−−− Mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang melalui kegiatan penyusunan rencana 

detail pada 7 (tujuh) kecamatan yang akan dilanjutkan dengan 

14 (empat belas) kecamatan yang belum.  

−−−− Meningkatnya pengadaan lahan untuk pembangunan kota 

sebagai hasil dari kegiatan pembebasan dan ganti rugi tanah, 

tanaman dan bangunan yang dilakukan secara berkala dari 

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 lahan yang telah 

dibebaskan adalah lahan untuk prasarana pelurusan Jalan 

Iskandar Muda (Gang Warga) yang sampai saat ini tinggal               

5 persil lagi dari 57 persil dan diestimasikan pada tahun 2009 ini 

akan selesai. Demikian juga halnya dengan lahan untuk 

pembangunan fly over amplas dimana sisa yang belum 

terbebaskan sebanyak 1 persil dari 146 persil yakni persil tanah 

milik Kodam I Bukit Barisan yang pada pertengahan tahun 2009 

ini diestimasikan akan selesai. 

c. SKPD Penyelenggara 

Secara organisatoris penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan 

di bidang penataan ruang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas 

Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dan secara operasional 

pelaksanaan fungsi-fungsi penataan ruang dikoordinasikan dengan 

Bappeda Kota Medan serta Kecamatan-Kecamatan se Kota Medan 

kemudian dengan Dirjen Penataan Ruang Departemen             

Pekerjaan Umum. 

d. Profil SDSM Aparatur  

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tata Kota 

dan Tata Bangunan Kota Medan saat ini didukung oleh Sumber 

Daya Manusia  sebanyak 135 orang yang terdiri atas : 

1. Menurut strata pendidikan : 

• S-2       :     5 Orang 

• S-1       :   36 Orang 

• D-III      :     2 Orang 
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• SLTA      :   55 Orang 

• STM     :   33 Orang 

• SLTP      :     4   Orang 

                   Jumlah    : 135 Orang 

2. Menurut Golongan : 

• Golongan I    :     1   Orang   

• Golongan II    :   29 Orang 

• Golongan III    : 100 Orang 

• Golongan IV    :     5 Orang 
Jumlah    : 135 Orang 

3. Menurut Jabatan : 

• Struktural  : 
a. Kepala Dinas    :    1 Orang 
b. Kepala Sub Dinas   :    4 Orang 
c. Kabag     :    1 Orang 
d. Kepala Seksi    :  14 Orang 

(dimana 1 orang Kasi merupakan pelaksana Kasubdis) 
e.  Kepala Sub Bagian    :    3 Orang 
 
       Sub Jumlah    :  23 Orang 

• Fungsional/JFA    :    2    Orang 

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas, maka salah satu 

masalah penyelenggaraan urusan di bidang penataan ruang 

adalah masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki 

kualifikasi di bidang teknis terutama STM bangunan. Dimana pada 

tahun 2009 para pegawai yang berlatar belakang pendidikan STM 

bangunan banyak yang mencapai usia pensiun dan selanjutnya 

dibutuhkan juga pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan 

sarjana perencanaan kota dan komputer. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan Ruang 

selama tahun anggaran 2008 didukung oleh alokasi anggaran 

belanja daerah sebesar Rp. 9.840.821.600,- yang terdiri dari 

belanja tidak langsung  sebesar Rp 5.731.661.600,- dan belanja 

langsung sebesar Rp 4.109.160.000,- dan realisasi per 31 

Desember 2009 sebesar Rp 8.118.966.149,- atau 82,50% dari total 

anggaran belanja. 
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f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan penataan ruang pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok, yaitu :  

- Penyusunan rancangan awal (rancangan Renja SKPD). 

- Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang. 

- Penetapan Renja SKPD. 

Perencanaan pembangunan urusan penataan ruang dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan penataan 

ruang juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun              

2006 – 2010 dan Renstra Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan 

Kota Medan Tahun 2006 – 2010.  

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan terus dilakukan 

peningkatan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggaran dengan instansi terkait dan pemerintah            

tingkat atasan. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penataan 

ruang, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dilengkapi 

dengan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilair dan 

sarana serta prasarana pelayanan administrasi yang memadai, 

sedangkan sarana dan prasarana bagi petugas dilapangan 

jumlahnya masih terasa belum memadai seperti kendaraan roda     

4 (empat) dan roda 2 (dua) yang digunakan untuk berpatroli.           

Untuk mengadakan pengawasan terhadap bangunan yang ada 

pada      21 kecamatan di Wilayah Kota Medan masih dibutuhkan 

kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit dan untuk petugas 

pengukuran persil permohonan IMB dibutuhkan kendaraan roda     

2 (dua) sebanyak 12 unit. 

h. Permasalahan dan Solusi 

Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang 

dicapai selama tahun 2008 cenderung positif, namun 

penyelenggaraan urusan penataan ruang tetap masih dihadapkan 

kepada berbagai masalah dan kendala yang cukup kompleks.  
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Ada 7 (tujuh) permasalahan pokok yang dihadapi dalam 

pengelolaan urusan penataan ruang, yaitu antara lain : 

1. Rencana tata ruang kota dan peraturan-peraturan pendukung 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi masih belum 

lengkap dan sudah tidak up to date lagi.  

2. Masih adanya pelanggaran izin mendirikan bangunan baik 

berupa pembangunan tanpa izin ataupun pelanggaran terhadap 

izin yang telah diterbitkan hal tersebut terkait dengan semakin 

kompleksnya masalah diperkotaan. 

3. Keterbatasan sumberdaya manusia dari sisi kemampuan teknis 

kurang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan pembangunan 

kota yang semakin pesat. Hal tersebut juga terkait dengan  

keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sehingga sulit 

menjangkau seluruh wilayah administrasi Kota Medan. 

4. Belum tersedianya standar operasional dan prosedur yang baku 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga belum 

optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.  

5. Belum tersedianya data yang akurat berkaitan dengan jumlah 

dan jenis bangunan yang telah terbangun di dalam wilayah 

administrasi Kota Medan sampai saat ini sehingga mempersulit 

pengambilan kebijakan pembangunan.   

6. 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. 

7. Penerbitan ataupun pemecahan hak atas tanah (sertifikat 

tanah) yang tidak/belum mengacu pada rencana tata ruang kota 

yang ada. Hal tersebut terlihat dari masih diberikan 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. 

8. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  
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Solusi tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka 

mengatasi permasalahan-permasalahan di atas adalah dengan 

mengarahkan kebijakan kedepan untuk melakukan : 

1. Up dating data dan informasi ruang kota agar lebih akurat                

dan up to date. 

2. Kajian pengembangan ruang kota secara bertahap. 

3. Sosialisasi kebijakan penataan ruang kota pada berbagai 

stakeholder pembangunan kota. 

4. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang Kota Medan. 

5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang                 

penataan ruang. 

6. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota 

selama tahun 2008 maka program dan kegiatan harus 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaannya.  

 

B.6. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Berdasarkan urusan desentralisasi yang dikelola, fungsi perencanaan 

pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang 

diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama   tahun 2008. 

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan ini juga 

sekaligus dimaksudkan untuk mendukung manajemen pemerintahan 

dan pembangunan kota yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, 

terutama di bidang perencanaan. 

a. Program dan Kegiatan 

Dalam rangka menyelenggarakan siklus perencanaan dan 

anggaran secara efektif, dalam APBD/PAPBD TA.2008 telah 

ditetapkan program dan kegiatan perencanaan pembangunan kota 

sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

1.2. Penyediaan alat tulis kantor 

1.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.4. Penyediaan makanan dan minuman 
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1.5. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

1.6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 

perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.2. Pengadaan mebeleur 

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

3.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

4) Program Pengembangan Data/Informasi 

4.1. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sumber 

dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan APBD 

Provinsi di Kota Medan 

4.2. Penyusunan dan pencetakan buku saku data            

pokok statistik 

4.3. Review the magic of Medan City 

4.4. Penyusunan buku kecamatan dalam angka 

4.5. Penyusunan buku medan dalam angka 

4.6. Pembuatan Selayang Pandang Kota Medan 

5) Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah 

5.1. Pengelolaan, updating dan analisis data PDRB 

6) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 

6.1. Penyusunan data dan informasi potensi 

investasi/penanaman modal 

7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh 

7.1. Penyempurnaan RTRW Kota Medan 

8) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah 

dan Besar 

8.1. Studi Masterplan Radio Networking Planning (RNP) 

Tower Kota Medan 
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8.2. Penyusunan RPIJM bidang sanitasi dan koordinasi 

finalisasi usulan dokumen SPAR sanitasi 

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

9.1. Penyusunan rancangan RKPD 

9.2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 

9.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD) 

9.4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) 

9.5. Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD 

9.6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

9.7. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) 

9.8. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

Perubahan 

9.9. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) Perubahan 

9.10.  Sosialisasi RPJPD 

9.11.  Bimbingan teknis perencanaan pembangunan kota  

9.12.  Penyusunan Rencana Kerja Bappeda 

9.13.  Koordinasi Implementasi CBAP-SCBD 

9.14.  Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 

9.15.  Implementasi CBAP-SCBD (Dana Sharing) 

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

10.1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 

10.2. Koordinasi perencanaan pengembangan 

Agromarinepolitan Kota Medan 

10.3. Koordinasi pengembangan MICE Kota Medan 

10.4. Koordinasi perencanaan pengembangan UKMK 

11) Program Perencanaan Sosial dan Budaya 

11.1. Biaya Forum Koordinasi Daerah (FORKORDA) 

pendidikan untuk semua (PUS) Kota    Medan 

11.2. Kajian kebutuhan pembangunan panti rehab 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
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11.3. Pembiayaan study banding dan koordinasi 

pembangunan Medan Islamic Centre (MIC) 

11.4. Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM P2KP) 

11.5. Koordinasi pembiayaan pembangunan bidang sosial 

budaya 

11.6. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

tingkat Kecamatan di Kota Medan Tahun 2008 

(Lanjutan) 

11.7. Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) 

11.8. Implementasi Program NICE (Gizi Perkotaan)       

Sharing BLM 

12) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber       

Daya Alam 

12.1. Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota 

Medan 

12.2. Penyusunan mekanisme pengurangan risiko bencana 

terpadu Kota Medan 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Berdasarkan input (masukan) yang digunakan dan proses yang 

diselenggarakan dalam implementasi pelaksana program, kegiatan 

dan anggaran urusan perencanaan pembangunan kota selama 

tahun 2008, dicapai berbagai output (keluaran) sebagai  berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain:  

- Terselenggaranya pengadaan barang/jasa SKPD         

tahun 2008. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung 

penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa          

yang transparan dan akuntabel  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

- Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor guna mendukung 

penyelenggaraan tugas dan fungsi-fungsi pelayanan 

administrasi kantor serta fungsi perencanaan 

pembangunan kota. 
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- Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 

guna mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi dan 

tugas pelayanan administrasi kantor serta fungsi-fungsi 

perencanaan pembangunan kota. 

- Tersedianya kebutuhan jasa tenaga pendukung 

administrasi teknis perkantoran sebanyak 7 (tujuh) orang 

pegawai honor/kontrak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan 

administrasi kantor. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok antara lain : 

- Tersedianya tambahan kebutuhan peralatan gedung 

kantor berupa mesin penghancur kertas, komputer/DC, 

note book, dan camera guna meningkatkan rasio jumlah 

sarana dan prasarana aparatur dengan jumlah pegawai 

dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan 

fungsi-fungsi perencanaan pembangunan kota. 

- Tersedianya tambahan kebutuhan mebeleur berupa filling 

cabinet, meja ruang rapat dan ruang rapat yang lebih 

representatif, guna meningkatkan rasio jumlah sarana dan 

prasarana aparatur dengan jumlah pegawai dan beban 

kerja untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi 

perencanaan kota. 

- Terpeliharanya kendaraan dinas kantor sebanyak 4 unit 

guna menjaga umur teknisnya untuk mendukung 

penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pembangunan 

kota di bidang perencanaan. 

- Terpeliharanya peralatan gedung kantor seperti, AC dan 

komputer sehingga menjaga umur teknisnya, untuk 

mendukung penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi 

pembangunan kota di bidang perencanaan. 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok antara lain : 
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- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Medan tahun 2007 

sebagai sarana evaluasi  pelaksanaan program dan 

kegiatan selama tahun 2007. Kegiatan ini dimaksudkan 

sekaligus untuk mewujudkan SKPD yang berakuntabilitas. 

4) Program Pengembangan Data/Informasi 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain : 

- Tersedianya data pokok tentang potensi daerah, yang 

dikemas dalam bentuk buku saku yang praktis dan mudah 

dibawa. Fungsi data ini untuk promosi dan publikasi bagi 

para tamu dan kelompok-kelompok pembangunan yang 

berminat disamping juga dapat dipergunakan oleh Instansi 

yang ada di Kota Medan untuk keperluan rapat-rapat dinas 

yang sifatnya segera disajikan dengan cepat dan singkat 

terutama di luar kota. 

- Tersedianya media informasi tentang gambaran data     

Kota Medan serta hasil-hasil pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang akurat dan 

terpercaya dalam bentuk audio visual dengan media 

compact disc format dvd. 

- Tersedianya sarana dan informasi data yang memberikan 

gambaran potensi yang dimiliki kecamatan-kecamatan 

yang ada di Kota Medan sebagai bahan dasar penyusunan 

perencanaan pembangunan di Kota Medan. 

- Tersedianya data/ inventarisasi data/ informasi di berbagai 

instansi vertikal maupun otonom di lingkungan Pemerintah 

yang meliputi berbagai aspek pembangunan yang 

mencerminkan potensi Kota Medan, sebagai bahan dasar 

penyusunan perencanaan pembangunan juga sebagai alat 

bahan advokasi bagi perumusan kebijakan di Kota Medan. 

- Tersedianya data dan informasi yang telah diperbaharui 

yang menggambarkan kondisi potensi daerah dan 

kemajuan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan 

ekonomi, objek wisata, infrastruktur dan ciri khas daerah, 
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budaya, peninggalan sejarah Kota Medan serta kegiatan 

dan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam waktu 

dekat di Kota Medan. 

5) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain : 

Pengolahan, Updating, Analisis Data PDRB 

- Tersedianya informasi tentang gambaran umum 

perkembangan ekonomi Kota Medan Tahun 2007. 

- Tersedianya informasi tentang pencapaian hasil 

pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi di        Kota 

Medan tahun 2000 – 2007. 

- Tersedianya data PDRB Kota Medan atas dasar harga 

berlaku dan PDRB Kota Medan atas dasar             harga 

konstan. 

- Tersedianya informasi mengenai data indicator 

pembangunan ekonomi Kota Medan lainnya meliputi 

pendapatan regional, pendapatan perkapita dan tingkat 

inflasi serta perbandingan data tersebut dengan data pada 

tingkat Propinsi. 

- Tersedianya informasi mengenai analisa fluktual data 

indikator pembangunan ekonomi Kota Medan. 

6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain : 

- Tersedia data dan informasi potensi investasi dalam 

sebuah buku yang menarik dan sistem yang mudah 

dioperasikan dan mudah dimengerti, dalam bentuk 

Program Multimedia yang mudah diakses (dapat 

dijalankan pada setiap computer dengan OS                 

yang berbeda). 

7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok, antara lain :  
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- Tersedianya Dokumen Rancangan RTRW Kota Medan 

yang merupakan acuan dalam penataan ruang Kota 

Medan tahun 2008 – 2028. 

8) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota 

Menengah dan Besar 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok, antara lain : 

- Tersedianya dokumen kelayakan teknis tentang 

pembangunan sanitasi Kota Medan yang bersifat lintas 

sektoral sebagai kelanjutan dari dokumen politis RPIJM 

Kota Medan sehingga terlaksananya RPIJM Bidang 

Sanitasi yang baik. 

9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain : 

- Terselenggaranya Forum Gabungan SKPD sebagai 

bagian dari sistem perencanaan pembangunan kota yang 

bersifat bottom up planning. Kegiatan ini menghasilkan 

sinkronisasi program dan kegiatan hasil Musrenbang 

Kecamatan dengan Renja – SKPD. 

- Terselenggaranya Musrenbang RKPD sebagai bagian dari 

sistem perencanaan pembangunan kota yang bersifat 

bottom up planning. Kegiatan ini menghasilkan 

sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan prioritas 

pembangunan kota tahun 2009 berdasarkan jenis-jenis 

sumber pembiayaan (APBD Kota, Propinsi, APBN). 

- Tersedianya RKPD Kota Medan tahun 2009, sebagai 

dasar penyusunan KUA dan PPAS tahun 2009. Kegiatan 

ini menjadi acuan/pedoman kebijakan umum anggaran 

serta target kinerja pembangunan kota tahun 2009. 

- Tersedianya LKPJ akhir tahun anggaran 2007 guna 

memenuhi kewajiban Walikota Medan menyampaikan 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

kota selama tahun 2007 pada DPRD Kota Medan. 

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

berakuntabilitas. 

- Tersedianya LPPD Kota Medan Tahun 2007, guna 

memenuhi kewajiban Walikota Medan menyampaikan 

laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

selama 2007 kepada pemerintah. Di samping itu kegiatan 

ini juga dimaksudkan untuk memberikan feed back 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 

masa yang akan datang. 

- Tersedianya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TA. 2009 

sebagai acuan/pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD 

Kota Medan Tahun 2009. 

- Tersedianya Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara 

(PPAS) TA. 2009, sebagai acuan/pedoman penyusunan 

R.APBD Kota Medan TA. 2009. 

- Tersedianya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan 

TA. 2008, sebagai acuan/pedoman penyusunan PPAS 

Perubahan dan P.APBD TA. 2008. 

- Tersedianya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan (PPASP) TA. 2008 sebagai acuan/pedoman 

penyusunan P.APBD TA. 2008. 

- Tersusunnya Renja Bappeda Kota Medan Tahun 2009. 

Penyusunan Renja Tahun 2009 dimaksudkan sebagai 

pedoman penyusunan rencana program, kegiatan dan 

anggaran Bappeda Kota Medan TA. 2009. 

- Terlaksananya koordinasi implementasi CBAP-SCBD guna 

peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan 

Pemerintah Kota Medan. 

10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain : 
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1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi : 

- Terciptanya koordinasi dalam perencanaan 

pembangunan ekonomi Kota Medan dengan 

melibatkan SKPD dan tenaga ahli. 

- Tersusunnya dokumen analisa kebijakan 

pembangunan ekonomi Kota Medan yang sudah 

berjalan dan solusi alternative pembangunan ekonomi 

Kota Medan ke depannya. 

- Tersusunnya draf Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

- Tersusunnya draf usulan RKPD bidang ekonomi. 

- Tersedianya dokumen rencana aksi rencana 

Pembangunan Bidang Ekonomi sebagai pedoman bagi 

SKPD terkait dalam peningkatan ekonomi Kota Medan. 

2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan 

Agromarinepolitan : 

- Tersedianya gambaran tentang kondisi sosial ekonomi 

masyarakat kawasan pesisir Kota medan. 

- Tersedianya Informasi tentang kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan tantangan masyarakat di kawasan pesisir 

Kota Medan. 

- Tersusunnya rencana alternatif strategi program 

pembangunan masyarakat di Kawasan Pesisir         

Kota Medan dalam kerangka konsep pengembangan 

Medan Utara sebagai kawasan agromarinepolitan. 

3. Koordinasi Pengembangan MICE Kota Medan : 

- Terlaksananya koordinasi yang melibatkan stakeholder 

pariwisata untuk pengembangan MICE di Kota Medan. 

- Gambaran tentang profil MICE di Kota Medan yang 

meliputi kelengkapan fasilitas MICE,  penyedia jasa 

MICE, dukungan akses dan infrastruktur serta 

dukungan SDM, lembaga dan stakeholders. 
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-  Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

tantangan pengembangan Medan sebagai kota     

tujuan MICE. 

- Rancangan alternatif strategi pengembangan MICE 

Kota Medan. 

- Rencana aksi (action plan) untuk pengembangan 

Medan sebagai kota tujuan MICE untuk lima tahun 

mendatang. 

4. Koordinasi Perencanaan Pengembangan UKMK : 

- Terselenggaranya koordinasi pengembangan UKMK 

yang melibatkan pihak-pihak berkompeten dengan 

member dukungan perkuatan permodalan bagi UKMK 

di Medan. 

- Diperolehnya format yang ideal dalam proses 

penyaluran dana kepada UKMK sekaligus 

mendapatkan jenis lembaga keuangan yang paling 

sesuai sebagai penyalur dana untuk perkuatan 

permodalan UKMK. 

- Dokumen yang memuat analisis kelayakan lembaga 

keuangan dalam pelaksanaan penyertaan modal 

Pemko Medan untuk mendukung perkuatan 

permodalan UKMK. 

- Informasi tentang hasil identifikasi dan analisis prospek 

perkembangan BPRS yang sudah ditentukan selama 

tiga tahun pertama. 

- Presentase hasil analisa kelayakan penentuan 

lembaga keuangan dalam pelaksanaan penyertaan 

modal Pemko Medan untuk mendukung perkuatan 

permodalan UKMK. 

11) Program Perencanaan Sosial dan Budaya 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok  antara lain : 

- Tersedianya dokumen rancangan Pendidikan Untuk 

Semua (PUS), yang merupakan dasar bagi Pemko Medan 
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dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Untuk 

Semua (PUS) secara nasional tahun 2015. 

- Terlaksananya koordinasi dan efektifitas pelaksanaan 

PNPM Mandiri di Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan dan informasi 

dari setiap tingkatan pelaksanaan di Kota Medan. 

- Terlaksananya koordinasi dan efektifitas pelaksanaan 

Proyek NICE di Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan dan informasi 

dari setiap tingkatan pelaksanaan di Kota Medan, mulai 

dari Kelompok Gizi Masyarakat (KGM), Koordinator 

Proyek, Manajer Proyek, Tim Koordinasi Kota, Provinsi 

dan Pusat. 

- Tersedianya dokumen kajian kebutuhan Panti PMKS         

di Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran umum keberadaan PMKS di Kota 

Medan dan bagaimana langkah strategis penanganannya. 

- Terlaksananya koordinasi dan efektifitas pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi 

kebijakan dan informasi pelaksanaan PKH di Kota Medan 

dari setiap tingkatan pelaksanaan. 

12) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber           

Daya Alam 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran pokok, antara lain: 

- Tersedianya dokumen untuk mengantisipasi bencana 

maupun penanganan dalam mengurangi resiko bencana 

dan upaya lainnya sehingga dapat memberikan panduan 

kepada Pemerintah Kota Medan meliputi pelaksanaan 

koordinasi, fasilitasi maupun upaya – upaya dalam 

mengantisipasi sebelum, saat dan sesudah terjadinya 

bencana di Kota Medan. 

- Terpenuhinya operasional Badan Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan dan terkoordinasinya 

penataan ruang di Kota Medan sehingga dapat secara 
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optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang di          

Kota Medan. 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Bappeda Kota Medan 

selama tahun 2008 memberikan hasil dan dampak utama        

antara lain : 

- Tersedianya Ranperda RPJPD Kota Medan tahun 2006 – 2025. 

- Tersedianya RKPD Kota Medan tahun 2009, KUA dan PPAS 

TA. 2009, KUA/PPAS Perubahan TA. 2008. 

- Tersedianya berbagai kerangka studi, instrumen analisis dan 

studi lapangan yang relevan guna meningkatkan kualitas 

pembangunan kota, khususnya di bidang perencanaan.  

c. SKPD Penyelenggara 

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan perencanaan 

pembangunan kota menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, dengan 

mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait, termasuk 

Pemerintah Atasan dan Instansi Vertikal lainnya. 

d. Profil SDM Aparatur 

No Uraian Jumlah (Orang) 

1. 
2. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

Jumlah Pegawai 
Kualifikasi menurut Pendidikan : 
1.1 SLTA sederajat 
1.2 D-III 
1.3 S1 
1.4 S2 
Kualifikasi menurut Golongan : 
3.1    Golongan II 
3.2    Golongan III 
3.3    Golongan IV 
Kualifikasi menurut Jabatan : 
4.1 Eselon II 
4.2 Eselon III 
4.3 Eselon IV 

52 
 

8 
2 

28 
13 

 
7 

35 
10 

 
1 
5 

19 

 
Berdasarkan data tabel kepegawaian tersebut di atas, diketahui 

bahwa sebagai institusi perencana sampai saat ini Bappeda       

Kota Medan belum memiliki tenaga – tenaga fungsional perencana, 

sehingga salah satu masalah penyelenggaraan urusan di bidang 

“Perencanaan Pembangunan Kota” adalah masih kurangnya 

ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi ahli 
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perencana di berbagai bidang pembangunan kota, baik bidang 

fisik/prasarana, bidang ekonomi maupun bidang sosial budaya. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Sesuai dengan alokasi belanja daerah yang telah ditetapkan dalam 

APBD/P.APBD Kota Medan TA. 2008, penyelenggaraan urusan 

perencanaan pembangunan kota, didukung oleh alokasi belanja 

daerah sebesar Rp.10.102.145.677,- yang terdiri dari Belanja Tidak 

Langsung (BTL) sebesar Rp.2.335.913.627,- dan Belanja 

Langsung (BL) sebesar Rp.7.766.232.050,- sampai akhir tahun 

Anggaran Implementasi Program dan Kegiatan realisasi anggaran 

Per 31 Desember 2008 mencapai Rp.6.837.977.310 atau 67,69% 

dari total anggaran. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan   

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan surat edaran 

bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang 

Petunjuk Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2008, Perencanaan, 

Pemrograman dan Penganggaran Urusan Perencanaan 

Pembangunan Kota dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu 

(1) bottom up planning, (2) top down planning (3) up down 

planning. Proses perencanaan seluruhnya dimulai dari proses 

teknokratis, partisipatif dan penetapan sehingga menjadi APBD 

Kota Medan TA. 2008, KUA/PPAS TA. 2008 dan APBD/P.APBD 

Kota Medan TA. 2008. Salah satu proses perencanaan kota yang 

paling efektif adalah Forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara 

berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat 

kota, disamping mengikuti musrenbang tingkat propinsi dan 

nasional. Melalui forum musrenbang ini berbagai tuntutan, 

kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota dapat 

disinkronisasikan sebagai prioritas pembangunan kota tahun 2008.  

g. Dukungan Prasarana dan Sarana 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan 

pembangunan kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
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Kota Medan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor 

termasuk meubeleur dan sarana prasarana administrasi kantor 

lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai 

namun demikian masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana, terutama di bidang aplikasi sistem informasi 

manajemen perencanaan kota. 

h. Permasalahan dan Solusi 

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan kota selama 

tahun 2008 juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan pokok 

dan sekunder baik yang berasal di lingkungan eksternal maupun 

internal, sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya kompetensi aparatur di berbagai bidang 

perencanaan kota (ekonomi, sosbud, dan fisik/prasarana) 

termasuk di tingkat SKPD. Kondisi tersebut mempengaruhi 

kualitas perencanaan yang bersifat aggregat dan sektoral. 

2. Masih lemahnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan penganggaran. Hal ini menyebabkan muncul 

kesan kurang implementatifnya perencanaan yang disusun 

terutama dalam jangka menengah. 

3. Masih lemahnya koordinasi di bidang perencanaan khususnya 

dengan tingkatan pemerintahan atasan dan instansi vertikal. Hal 

ini mendorong munculnya program – program pembangunan 

yang kurang terkoordinasi secara sektoral. 

4. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan di bidang 

perencanaan kota diambil langkah-langkah sebagai berikut : 

12. Peningkatan kompetensi aparatur perencana baik kompetensi 

teknis maupun fungsional (kompetensi umum dan khusus). 

13. Mengembangkan sistem informasi perencanaan                

pembangunan kota. 

14. Mengefektifkan koordinasi perencanaan kota, baik secara 

horizontal maupun vertikal. 
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15.Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota 

selama tahun 2008 maka program dan kegiatan harus 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaannya.  

 

B.7.  Urusan Perhubungan 

1. Fungsi Perhubungan 

Sebagai salah satu urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan 

daerah urusan perhubungan secara kelembagaan dikelola oleh 

Dinas Perhubungan Kota Medan. 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan perhubungan sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok 

sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 

1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &  listrik 

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor  

1.3. Penyediaan alat tulis kantor  

1.4. Penyediaan barang cetakan & penggandaan 

1.5. Penyediaan  jasa tenaga pendukung administrasi/   

teknis  perkantoran. 

2) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, terdiri  dari : 

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.3. Pengadaan meubeller 

2.4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

2.5. Pemeliharaan  rutin/berkala perlengkapan             

gedung   kantor 

2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari :  

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja & Keuangan, terdiri dari : 
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4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD. 

4.2. Penyusunan Renja SKPD 

5) Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan, 

terdiri dari: 

5.1. Penyusunan norma, kebijakan, standar & prosedur 

bidang perhubungan. 

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana & 

Fasilitas LLAJ, terdiri dari : 

6.1. Rehabilitasi/pemeliharaan marka jalan. 

6.2. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas. 

6.3. Rehabilitasi/pemeliharaan deliniator  

6.4. Rehabilitasi/pemeliharaan merdian jalan 

6.5. Rehabilitasi/pemeliharaan Traffic Light 

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, terdiri dari : 

7.1. Kegiatan   peningkatan   disiplin  masyarakat menggu-

nakan angkutan. 

7.2. Kegiatan  Pemilihan  dan  pemberian penghargaan 

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum 

teladan 

8) Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas, terdiri 

dari : 

8.1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 

8.2. Penggantian bola lampu Traffic Light menjadi LED  

8.3. Pemasangan RPPJ 

8.4. Pengadaan median jalan  

8.5. Penertiban dan penataan lalu lintas 

8.6. Pengadaan rambu lalu lintas  tiang tinggi 

8.7. Pengadaan marka jalan 

8.8. Pengadaan pagar pengaman jalan 

8.9. Penyediaan tenaga kerja pengamanan lalu lintas 

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan 

Bermotor, terdiri dari : 

9.1. Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor 
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10)  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan,      

terdiri   dari : 

10.1. Penyusunan  rencana  kerja rancangan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan 

selama Tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD 

yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna 

dari implementasi pelaksanannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan, kegiatan dan anggaran belanja 

langsung SKPD urusan perhubungan menghasilkan keluaran 

(output) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia 

dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi perkantoran selama tahun 2008 yang 

bersifat kegiatan rutin. 

- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor  

Jasa kebersihan kantor tersedia dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perkantoran selama tahun 2008 yang bersifat       

kegiatan rutin. 

- Tersedianya Alat Tulis Kantor 

ATK ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran 

selama tahun 2008.  

- Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan 

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan 

untuk mendukung penyelenggaraan administrasi 
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perkantoran selama tahun 2008 yang bersifat kegiatan 

rutin pelayanan dan administrasi di bidang                   

jasa perhubungan. 

- Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung 

Administrasi/Teknis Perkantoran 

Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 

bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi perkantoran selama tahun 2008 sebanyak 

59 orang pegawai tidak tetap/honorer. 

2) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 

Perlengkapan gedung kantor yang disediakan bertujuan 

untuk mendukung kelancaran komunikasi personil dinas 

perhubungan dengan menyediakan alat komunikasi (HT) 

sebanyak 15 Buah. 

- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 

Peralatan gedung kantor yang disediakan bertujuan 

untuk meningkatkan profesionalisme pegawai berbasis 

teknologi dengan membuat SIM Pengujian di PKB 

Amplas dan PKB P. Baris dengan sistem on line. 

- Tersedianya Meubelair. 

Meubelair disediakan untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana aparatur yang bertujuan  mendukung      

kinerja pegawai. 

- Tersedianya Komputer dan Perlengkapannya. 

Tersedianya komputer dan perlengkapannya sebanyak   

3 unit dengan tujuan untuk mendukung kinerja pegawai 

serta meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. 

- Terpeliharanya  Perlengkapan Gedung Kantor 

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor berfungsi 

untuk mendukung kinerja pegawai serta meningkatkan 

sarana dan prasarana aparatur. 
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- Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor  

Peralatan gedung kantor terpeliharanya sehingga dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya untuk meningkatkan 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada PKB 

Amplas dan PKB P. Baris sehingga meningkatnya fungsi 

sarana dan prasarana aparatur. 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Terealisasinya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 

Terealisasinya Pakaian dinas dan perlengkapannya 

dimaksudkan guna mendukung kinerja pegawai 

termasuk peningkatan disiplin aparatur                     

Dinas Perhubungan. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja & Keuangan. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar 

Realisasi kinerja SKPD 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD  disusun dengan prinsip akuntable sebagai 

kebutuhan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD. 

- Tersusunnya Renja SKPD 

Laporan Renja SKPD bertujuan untuk menyusun 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

Tahun 2009 sesuai dengan Tupoksi SKPD. 

5) Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersusunnya Norma, Kebijakan, Standar & Prosedur 

Bidang Perhubungan. 

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur 

selama tahun 2008 sebanyak 2 studi dengan tujuan 
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untuk menetapkan arah dan kebijakan terkait dengan 

urusan perhubungan pada tahun mendatang sekaligus 

sebagai pedoman pembangunan prasarana dan fasilitas 

perhubungan dapat terarah, efektif dan efisien. 

6) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana dan   

Fasilitas LLAJ. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Terpeliharanya Marka Jalan. 

Pemeliharaan marka jalan sebagai prasarana dan 

fasilitas LLAJ sebanyak 35 paket ruas jalan dengan 

volume sebanyak 7.658 m’ dengan  tujuan untuk 

memisahkan arus lalu lintas di jalan sehingga kelancaran 

dan keamanan pengemudi dapat meningkat.  

- Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalu Lintas  

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas sebagai prasarana 

dan fasilitas LLAJ sebanyak 379 buah di Kota Medan 

yang bertujuan untuk memberikan informasi, petunjuk, 

dan larangan bagi pengguna jalan sehingga kelancaran 

dan keamanan pengemudi di jalan dapat meningkat. 

- Terpeliharanya  Deliniator  

Pemeliharaan deliniator sebagai prasarana dan fasilitas 

LLAJ sebanyak 1386 buah di Kota Medan yang bertujuan 

untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan 

khususnya di malam hari sebagai batas akhir jalan yang 

dapat digunakan sehingga kelancaran dan keamanan 

pengemudi di jalan dapat meningkat. 

- Terpeliharanya Median Jalan 

Pemeliharaan median jalan sebagai prasarana dan 

fasilitas LLAJ sebanyak 8 ruas jalan yang bertujuan 

untuk memisahkan arus lalu lintas di jalan sehingga 

kelancaran dan keamanan pengemudi di jalan               

dapat meningkat. 

- Terpeliharanya Traffic Light 

Pemeliharaan traffic light sebagai prasarana dan fasilitas 

LLAJ terdiri dari perawatan traffic light Wil. I s/d Wil. X     
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di seluruh Kota Medan. Perawatan Warning light dan 

traffic pedestrian, Pembuatan Kerangkeng Kontroller 

Traffic Light dan Rehabilitasi Traffic Light di 6 lokasi 

persimpangan yang bertujuan untuk meningkatkan 

keselamatan pengguna jalan di persimpangan. 

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin masyarakat 

menggunakan angkutan 

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat selama            

tahun 2008 dilaksanakan dengan pelaksanaan 

penertiban terminal liar, penataan perparkiran, 

Ramadhan Fair, Angkutan Lebaran dan Natal Tahun 

Baru yang dilaksanakan oleh personil Dinas 

Perhubungan dan Instansi terkait. 

- Terlaksananya Kegiatan Pemilihan dan Pemberian 

Penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan 

umum teladan 

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan awak 

kendaraan angkutan teladan dilaksanakan sejalan 

dengan program nasional sejenis yang dimulai dari 

utusan kota/kabupaten se Indonesia dimana Pemerintah 

Kota Medan mengirimkan 1 (satu) orang pengemudi 

angkutan umum terbaik dari Kota Medan. 

 

8) Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi 

Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tiang Tinggi  

sebanyak 100 buah yang tersebar pada 10 lokasi ruas 

jalan dengan tujuan untuk memberikan informasi, 

petunjuk, dan larangan bagi pengguna jalan sehingga 
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kelancaran dan keamanan pengemudi di jalan              

dapat meningkat. 

- Tergantinya Bola Lampu Traffic Light menjadi LED  

Penggantian bola traffic light menjadi LED pada 7 lokasi 

persimpangan bertujuan untuk meningkatkan kondisi 

traffic light dari pijar menjadi teknologi LED sehingga 

keamanan dan kelancaran lalu lintas di persimpangan 

semakin meningkat. 

- Terpasangnya RPPJ 

RPPJ berfungsi untuk memberikan informasi kepada 

pengguna jalan terhadap arah dan lokasi tujuan 

perjalanan yang dipasang sebanyak 56 buah yang 

tersebar di 56 lokasi di Kota Medan sehingga keamanan, 

kelancaran dan kenyamanan lalu lintas dapat meningkat. 

- Terlaksananya Penertiban dan Penataan Lalu Lintas 

Penertiban dan penataan lalu lintas  yang merupakan 

bagian program pengendalian dan pengamanan lalu 

lintas dilaksanakan dengan pemberian insentif khusus 

berupa tunjangan operasional bagi personil di lapangan. 

- Tersedianya Rambu Lalu Lintas  

Rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk memberikan 

informasi, petunjuk, dan larangan bagi pengguna jalan 

sehingga kelancaran dan keamanan pengemudi di jalan 

dapat meningkat. Rambu–rambu lalu lintas standar yang 

dipasang sebanyak 153 buah yang tersebar di            

Kota Medan. 

- Tersedianya Marka Jalan 

Marka jalan bertujuan untuk memisahkan arus lalu lintas 

di jalan sehingga kelancaran dan keamanan pengemudi 

di jalan dapat meningkat. Marka jalan yang dipasang 

sebanyak 25 paket ruas jalan dengan volume sebanyak 

18.408 m’. 
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- Tersedianya tenaga kerja pengamanan lalu lintas 

Penyediaan tenaga kerja pengamanan lalu lintas yang 

dipersiapkan selama Tahun 2008 sebanyak 368 orang 

yang merupakan pegawai honorer dan tenaga kontrak 

yang bertujuan untuk penyelenggaraan pengendalian 

dan pengamanan lalu lintas. 

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian            

Kendaraan Bermotor. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor 

Uji petik kendaraan bermotor dilaksanakan untuk 

meningkatkan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum 

di Kota Medan sehingga keselamatan pengguna jalan 

dan kualitas lingkungan hidup dapat meningkat.  

10)  Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan 

perundang-undangan 

Rancangan perundang-undangan yang disusun adalah 

Rancangan Revisi Perda Kota Medan Bidang 

Perhubungan dan Perda Kota Medan tentang Pelayanan 

Retribusi dan Izin yang terkait dengan urusan 

perhubungan sehingga diharapkan rancangan Perda 

yang disusun dapat mengakomodir perkembangan 

kebutuhan pelayanan jasa transportasi. 

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

perhubungan selama Tahun 2008 pada dasarnya terkait 

terhadap peningkatan pelayanan jasa perhubungan kepada 

masyarakat khususnya di Kota Medan. Beberapa dampak 

utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

bidang perhubungan antara lain : 
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a. Meningkatkan indeks tingkat pelayanan jalan dan 

persimpangan, sehingga rata-rata kecepatan kendaraan 

mampu melaju dengan kecepatan 40 km/jam; 

b. Meningkatnya jumlah kendaraan laik jalan; 

c. Optimalisasi fungsi terminal sebagai tempat untuk 

menaikkan dan menurunkan penumpang; 

d. Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan tingkat 

kecelakaan lalu lintas; 

e. Penerimaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari 

Menteri Perhubungan RI dalam Tertib Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Tahun 2008. 

c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama Tahun 2008 menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintah daerah sebagai tugas otonomi 

dimana sebagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan perhubungan 

menjadi tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Medan dengan 

mengembangkan koordinasi dengan SKPD terkait. 

d.  Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan perhubungan selama Tahun 2008 

tidak terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara.            

Profil SDM Aparatur Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan 

seluruhnya berjumlah 865 orang yang terdiri dari 506 Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan 359 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) 

yang tersebar di seluruh sub unit organisasi.                  

Berdasarkan golongan, yang paling tinggi jumlahnya adalah 

Golongan III dan II yaitu sebesar 57,51% dan 40,51%. 
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Komposisi Pegawai 
Dinas Perhubungan Kota Medan Menurut Golongan 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah (orang)  % 
1. IV 6 1,19 

2. III 291 57,51 

3. II 205 40,51 

4. I 4 0,79 

 Jumlah 506 100 

 

Menurut tingkat pendidikan, pegawai pada Dinas Perhubungan 

yang dominan adalah Sarjana (S1) sebanyak 18,58% dan SLTA 

sebanyak 60,28%. Sementara Strata D-III dan SD yaitu  

masing-masing sebesar 5,53% dan 4,74%. 

 

 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan   
Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

 

No Pendidikan Jumlah (orang)  % 

1. S-2 12 2.37 

2. S-1 94 18,58 

3. Sarjana Muda/Diploma 28 5,53 

4. SLTA 305 60,28 

5. SLTP 43 8,50 

6. SD 24 4,74 

 Jumlah 506 100 

 

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat membutuhkan 

pengetahuan teknis transportasi. Namun berdasarkan data 

yang ada, dari 506 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan 

hanya 10 orang (1,97%) yang mempunyai latar belakang 

pendidikan formal di bidang transportasi dan 10 orang (1,97%) 

yang pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

sebanyak 23 orang (4,54%). Hal ini menunjukkan masih relatif 

rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung 

penyelenggaraan pembangunan kota di bidang perhubungan 

pada masa yang akan datang. 
 

PNS dilihat dari Komposisi Jabatan Struktural  
dan Fungsional 

 

No Uraian  Jumlah (orang) % 

1. Pejabat Struktural 21 4,15 

2. Pejabat Fungsional 6 1,18  

3. Staf 479 94,67 

 Jumlah 506 100 
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Dari total jumlah PNS yang ada, sekitar 4,15% adalah PNS 

dalam jabatan struktural dan sekitar 1,18% PNS dalam jabatan 

fungsional. 

                 e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan 

selama Tahun 2008 didukung oleh alokasi anggaran sebagai 

berikut : 

- Belanja Tidak Langsung  : Rp. 20.037.429.249,- 

- Belanja Langsung   :  Rp. 27.700.740.000,- 

Total Belanja SKPD  : Rp. 47.738.169.249,-  

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efisien, efektif, transparan dan akuntabel, 

maka realisasi belanja daerah untuk urusan perhubungan       

per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 41.818.118.955,- atau 

sebesar 87,60 % dari total alokasi anggaran. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan perhubungan pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok, yaitu :                    

(a) penyusunan rancangan awal (Rancangan Renja-SKPD),     

(b) Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD dan 

Musrenbang, (C) Penetapan Renja – SKPD. 

Perencanaan pembangunan urusan perhubungan dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan 

perhubungan juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan 

Tahun 2006 – 2010 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota 

Medan Tahun  2006 – 2010. Selain itu melalui beberapa telahan 

dan usulan dari staf Dinas Perhubungan yang melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan juga 

dilibatkan instansi terkait dengan perencanaan kegiatan dan 

kebutuhan yang diharapkan dalam mendukung kinerja masing-

masing. Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan yang 
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dilakukan terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, 

kegiatan dan penganggarannya dengan pemerintah              

tingkat atasan. 

g. Kondisi Prasarana dan Sarana  

Sarana operasional adalah alat yang digunakan oleh pegawai 

untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sesuai dengan spesifikasi 

tugas Dinas Perhubungan yang dinamis dan mempunyai 

potensi resistensi yang tinggi maka pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya dilengkapi dan didukung oleh sarana 

seperti kendaraan dan alat komunikasi serta alat perlindungan 

berupa senjata gas serta alat kerja yang didukung                  

oleh teknologi. 

Sarana Operasional Pegawai Dinas Perhubungan  
Kota Medan Tahun 2008 

 

No Prasarana Unit 
1. Kendaraan Roda 6 3 

2. Kendaraan Roda 4 15 

3. Kendaraan Roda 2 83 

4. Handy Talky 104 

5. Radio Right 2 

6. Senjata Gas 20 

 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada 

pengguna jalan maka prasarana jalan didukung oleh berbagai 

prasarana jalan lainnya seperti rambu, marka jalan, Alat 

Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Deleniator, Halte, 

Jembatan Penyeberangan dan Zebra Cross. 

Panjang Jalan  di Kota Medan Tahun 2008 

No Status Lebar (m) 

1. Jalan Nasional 8 – 10 

2. Jalan Propinsi 6 – 8 

3. Jalan Kota 4 – 6 

 
Jumlah Perlengkapan Jalan  di Kota Medan Tahun 2008 

No Prasarana Jalan Jumlah 

1. Rambu 

a. Rambu Peringatan 

b. Rambu Larangan  

3.719 unit 

446 unit 

1.967 unit 
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c. Rambu Perintah 

d. Rambu Petunjuk 

603 unit 

703 unit 

2. Marka Jalan 24.545 M2 

3. Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) 
a. Traffic Light 
b. Warning Light  
c. Traffic Pedestrian 

173 unit 
118 unit 
28 unit 
27 unit 

4. Deliniator 800 unit 

5. Halte 41 unit 

6. Jembatan Penyeberangan 5 unit 

7. Zebra Cross 506 unit 

 

Prasarana yang lain yaitu simpul yang dapat menjadi awal dan 

tujuan dari perjalanan, sekaligus untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang. Dinas Perhubungan Kota Medan 

memiliki 6 terminal yaitu 2 terminal terpadu tipe A dan 4 terminal 

pembantu untuk melayani angkutan kota. 

Terminal Dalam Kota Medan Tahun 2008 

No Terminal Kapasitas Luas Keterangan 

1. Terpadu 
Amplas 
(Tipe A) 

80 unit bus dan 
160 unit Mobil 
Penumpang 
Umum 

26.850 M
2
 Melayani Angkutan Umum 

Antar Kota Antar Propinsi 
(AKAP), Angkutan Antar 
Kota Dalam propinsi 
(AKDP). Angkutan Kota dari 
Wilayah Timur/Selatan ke 
Kota Medan. 

2. Terpadu 
Pinang Baris 
(Tipe A) 

60 unit bus dan 
120 unit Mobil 
Penumpang 
Umum 

19.940 M
2
 Melayani Angkutan Umum 

Antar Kota Antar Propinsi 
(AKAP), Angkutan Antar 
Kota Dalam propinsi 
(AKDP). Angkutan Kota dari 
Wilayah Barat/Selatan ke 
Kota Medan. 

3. Sambu 200 unit Mobil 
Penumpang 
Umum 
 
 

3.000 M
2
 Melayani kendaraan umum 

(mobil penumpang) dalam 
Kota Medan menuju inti kota 

4. Veteran 20 unit bus dan 
60 unit Mobil 
Penumpang 
Umum  

2.600 M
2
 Melayani kendaraan umum 

(mobil bus) dalam Kota 
Medan menuju inti kota. 

5. Williem 
Iskandar 

60 unit Mobil 
Penumpang 
Umum 

3.500 M
2
 Melayani kendaraan umum 

(mobil penumpang/mobil 
bus) dalam kota dan 
angkutan antar kota dalam 
propinsi. 

6. Belawan 24 unit Mobil 
Penumpang 
Umum 

1.080 M
2
 Melayani kendaraan umum 

(mobil bus) dalam Kota 
Medan menuju inti kota 
(Belawan - Kota. 
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Selanjutnya, untuk mendukung tingkat pelayanan angkutan 

umum, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan 

pengawasan terhadap kelaikan jalan kendaraan. Untuk dapat 

menjangkau jumlah angkutan umum di Kota Medan,           

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki 2 gedung pelayanan 

pengujian dengan alat uji mekanis yang sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan. 

Tingkat pelayanan pengujian ini juga dipengaruhi oleh 

penyediaan prasarana penunjang, yaitu bagaimana kondisi 

pengelolaan administrasi dan parkir menunggu pelayanan bagi 

kendaraan-kendaraan yang akan diuji. 

Kondisi Gedung Pengujian Kendaraan Bemotor Dinas 
Perhubungan Kota Medan Tahun 2007 

 

No Kondisi 
Pengujian 

P. Baris Amplas 

1. Luas Lahan 6.800 M2 9.165 M2 

2. Gedung 
Administrasi 

350 M2 396,75 M2 

3. Gedung Pengujian 480 M2 480 M2 

4. Tempat Parkir 4.475 M2 6.130 M2 

5. Kantin 80 M2 115 M2 

6. Jenis Peralatan Carlift/pitlift 
Wheel Suspention 
Tester 
Axle Load Tester 
Brake Slip tester 
Slide Slip Tester 
Speedometer tester 
Head Light Tester 
CO/HC Tester 
Smoke Tester 
Sound Level Meter 
Light Meter 
Compressor 
Generator Set 

Carlift/pitlift 
Wheel Suspention 
Tester 
Axle Load Tester 
Brake Slip tester 
Slide Slip Tester 
Speedometer tester 
Head Light Tester 
CO/HC Tester 
Smoke Tester 
Sound Level Meter 
Light Meter 
Compressor 
Generator Set 

 

h. Permasalahan dan Solusi 

Secara umum masalah transportasi atau lalu lintas dan 

angkutan jalan di Kota Medan diakibatkan oleh beberapa faktor 

antara lain : 

a. Tingkat pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jalan; 
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b. Tingkat gangguan samping akibat pemanfaatan sebagian 

jalan di luar kepentingan lalu lintas (pedagang asongan dan 

pedagang kaki lima); 

c. Kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan; 

d. Angkutan umum hanya mampu menarik captive user/tidak 

memiliki alternatif lain; 

e. Kondisi fisik armada dan realibilitas/keandalan pelayanan 

angkutan umum; 

f. Sistem manajemen angkutan yang masih konvensional 

(sistem setoran). 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya 

yang dilakukan antara lain : penataan terminal, peremajaan, 

penataan trayek angkutan kota, pembinaan terhadap pengguna 

jalan dan angkutan umum. 

Beberapa penanganan yang dilakukan antara lain : 

1). Penanganan Kepadatan Lalu Lintas 

Penanganan kepadatan lalu lintas sangat terkait dengan 

disiplin masyarakat dan indeks tingkat pelayanan jalan dan 

persimpangan, dilakukan dengan : 

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lapangan 

Dinas Perhubungan Kota Medan dengan membagi     

Kota Medan dalam 11 zona  pengawasan dan 

pengaturan lalu lintas yang didukung oleh personil 

sebanyak 350 orang, khususnya dipersimpangan dan 

ruas jalan yang padat lalu lintasnya karena 

penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya; 

b. Peningkatan sarana kerja petugas lapangan seperti 

kendaraan operasional, alat komunikasi dan alat 

pengamanan. 

2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

a. Penataan sistem parkir (on street parking) dan parkir      

di luar badan jalan (off street parking); 
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b. Manajemen lalu lintas secara makro dan  mikro  di     

Kota Medan; 

c. Perbaikan geometrik persimpangan; 

d. Re-setting siklus lampu lalu lintas; 

e. Pemasangan dan pemeliharaan traffic light, warning light, 

median/marka jalan, rambu lalu lintas dan Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta pembangunan jembatan 

penyeberangan dan halte bus; 

f. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas ruas jalan dan 

pembatasan kendaraan tertentu, seperti daerah larangan 

truk masuk inti kota kecuali izin tertentu.                         

Di samping itu, adanya izin pertemuan, pembatasan 

daerah operasi becak, baik becak mesin maupun       

becak bermotor. 

g. Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) 

terhadap rencana tata guna lahan; 

h. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan 

melalui kampanye keselamatan lalu lintas; 

i. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait 

khususnya untuk penegakan hukum; 

j. Penataan jaringan jalan; 

k. Pengaturan arus lalu lintas dengan pengalihan arus dan 

sistem satu/dua arah di wilayah pusat kota; 

l. Percepatan pembangunan fly over di tiga lokasi yaitu di 

Jl. Jend. G. Subroto (kelurahan Lalang), Jl. Jamin Ginting 

(Simpang Pos) dan Jl. SM. Raja (simpang             

terminal Amplas). 

3) Penanganan Terminal 

Untuk mendukung pelayanan angkutan umum, Kota Medan 

didukung oleh dua terminal penumpang tipe A yaitu Terminal 

Terpadu Amplas dan Terminal Terpadu Pinang Baris. 

Sedangkan terminal yang cenderung dikategorikan sekedar 

simpul, namun sangat potensial untuk mengatur kegiatan 

menaikkan dan menurunkan penumpang yaitu Terminal 
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Sambu/Veteran, Terminal Williem Iskandar dan Terminal 

Belawan. Terminal ini terletak di pusat-pusat kegiatan 

perdagangan atau pasar. Oleh karena itu, terminal ini tetap 

dijaga dan dikendalikan agar tidak mengganggu pengguna 

sarana dan prasarana jalan lainnya serta kelancaran arus 

lalu lintas. 

Harus diakui, optimalisasi fungsi terminal selalu menjadi 

tantangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal         

sebagai berikut : 

a. kecenderungan kantor administrasi angkutan umum atau 

pool angkutan digunakan untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang; 

b. Kurangnya kesadaran pengusaha atau pengemudi yang 

cenderung berorientasi kepada kepentingan efisiensi 

komersil semata. Berbagai upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan fungsi terminal antara lain : 

- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan terminal; 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terminal baik 

fasilitas utama maupun fasilitas penunjangnya; 

- Menertibkan pool angkutan; 

- Menertibkan angkutan yang menaikkan dan 

menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang 

tidak dibenarkan. 

4) Penataan Sistem Angkutan Umum Massal 

Keberadaan angkutan umum bagi masyarakat Kota Medan 

sangat penting dan strategis. Diperkirakan 36% masyarakat 

Kota Medan menggunakan angkutan umum sebagai sarana 

transportasi. Jenis-jenis angkutan umum yang melayani 

masyarakat terdiri dari mobil pengangkutan umum, bus 

angkutan umum dan bus yang 96% adalah jenis angkutan 

kecil. Headway yang terlalu singkat menjadi salah satu 

penyebab masalah angkutan umum serta saling mendahului 

yang berdampak kepada terjadinya kemacetan dan       

polusi udara. 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 196 

 

 

 

Penanganan permasalahan angkutan umum di Kota Medan 

selama Tahun 2008 dilakukan  dengan beberapa cara, 

antara lain : 

a. Mendorong  pengusaha angkutan umum untuk 

melakukan peremajaan kendaraan; 

b. Usulan angkutan massal ke Departemen Perhubungan 

RI. Untuk itu Kota Medan mendapat alokasi bus 

sebanyak 10 unit yang dioperasikan oleh Perum Damri 

Cabang Medan; 

c. Penataan trayek angkutan umum sehingga dapat 

mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

terhadap angkutan, disamping tetap menjaga kelayakan 

usaha angkutan umum oleh swasta; 

d. Pengawasan keselamatan dan kelaikan kendaraan 

angkutan umum melalui pengujian kendaraan bermotor; 

e. Penataan trayek angkutan umum dengan menerapkan 

pola tata guna lahan, permintaan angkutan umum, 

pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan 

penduduk, daerah pelayanan dan karakteristik jaringan 

jalan agar tidak hanya terkonsentrasi ke pusat kota. 

Tetapi memperbanyak rute yang lebih terdistribusi 

sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan angkutan umum secara luas; 

f. Pembinaan pengemudi yang bekerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan angkutan umum dan PT. Jasa 

Raharja. Selanjutnya penertiban angkutan umum dengan 

menegakkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah 

oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan instansi 

terkait seperti Satlantas Poltabes MS, DENMPOM 1/7 BS 

dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. 

5) Penataan Angkutan Becak 

Salah satu masalah ketentraman dan ketertiban yang terkait 

dengan usaha ekonomi dan lapangan kerja masyarakat 

adalah penertiban becak. Pemanfaatan angkutan alternatif 
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oleh pengguna jasa transportasi menyebabkan jumlah dan 

jenis pengoperasian becak cenderung meningkat dari waktu 

ke waktu. Disamping itu krisis ekonomi yang terjadi sejak 

Tahun 1997/1998 juga mendorong munculnya becak 

bermotor (betor) versi baru dengan menggunakan mesin 

penggerak sepeda motor ukuran mesin 110 cc ke atas. 

Untuk pengendaliannya maka melalui Perda Kota Medan 

No. 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 

Kotra Medan dimana  Pemerintah Kota Medan telah 

menerapkan arah kebijakan umum untuk menata dan 

menertibkan kesemrawutan lalu lintas dan keselamatan 

serta pelayanan masyarakat dengan menata kembali becak 

menjadi angkutan umum. 

Sebagai implementasinya, Pemerintah Kota Medan 

menerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 

551.21/466/K/2004 Tanggal 8 April 2004 tentang  Kewajiban 

Angkutan Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk 

memperoleh trayek pengoperasian di Kota Medan dan         

SK. Walikota Medan Nomor 551.21/482/K/2004 Tanggal       

8 April 2004 tentang Penetapan Jenis Motor Penggerak 

Becak Bermotor dan Daerah Larangan Operasional             

Becak Bermotor di Wilayah Kota Medan. 

Melalui pengaturan tersebut, pengoperasian jenis dan 

bentuk becak bermotor tetap harus mempertimbangkan 

aspek lingkungan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, 

aspek teknis dan administrasi serta sosial ekonomi 

masyarakat. Untuk meminimalkan dampak negatif 

pengoperasian becak bermotor terhadap kemacetan lalu 

lintas, maka juga diatur daerah-daerah  larangan beroperasi 

becak bermotor yang meliputi jalan–jalan di lingkar dalam 

Kota Medan seperti : Jl. Sudirman, Jl. Diponegoro,           

dan lain-lain. Berdasarkan kebijakan yang ditempuh maka 

pengoperasian becak bermotor dapat dikendalikan, baik 
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pertumbuhannya maupun unsur keselamatan dan 

kenyamanan pengguna jalan. 

2. Urusan Perparkiran 

a. Program dan Kegiatan  

Fungsi perparkiran dimaksudkan untuk membantu kelancaran 

arus lalu lintas agar transportasi kota terminimalisasi dari 

kemacetan yang diakibatkan dari masalah penataan parkir 

kendaraan. Di samping itu juga ditujukan untuk menata sistem 

parkir agar lebih tertib. Di bidang PAD, pengelola perparkiran 

Kota Medan terus melakukan survey untuk mengetahui potensi 

parkir yang sebenarnya  sehingga selaras dengan target 

peningkatan PAD yang ditetapkan. Berbagai kegiatan selama 

tahun 2008 yang dilaksanakan antara lain : 

1) Pengawasan 

Pengawasan dilakukan secara kontinyu ke lokasi-lokasi 

padat parkir, memberikan bimbingan kepada para juru parkir 

dan pengguna jasa parkir agar memarkirkan kendaraan  

pada tempat yang telah ditentukan guna menghindari 

terjadinya parkir berlapis. Untuk efektifnya pengawasan  

ditempatkan petugas-petugas koordinator wilayah maupun 

penanggung jawab kecamatan. 

2) Penertiban  

Tugas-tugas penertiban dilakukan bekerja sama dengan 

instansi terkait seperti Satlantas Poltabes MS dan                

Dinas Perhubungan Kota Medan. Penertiban dilakukan 

melalui penindakan di lapangan atas pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir 

maupun oleh petugas parkir itu sendiri. 

3) Peningkatan Pelayanan 

Untuk meningkatkan pelayanan jasa perparkiran, pengelola 

perparkiran Kota Medan per-semester melakukan 

pertemuan/konsolidasi kepada pengamat parkir dan juru 

parkir. Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta dibekali 
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cara bagaimana agar dapat meningkatkan dan memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa parkir di 

samping itu, pengelola perparkiran Kota Medan sejak bulan            

Nopember 2006 telah menerapkan cara parkir sejajar pada 

setiap lokasi parkir tepi jalan di Kota Medan,  dengan tujuan 

untuk kelancaran arus lalu lintas. Untuk mendukung 

efektivitas program ini maka setiap pengamat parkir atau 

juru parkir yang dinilai baik menjalankan tugasnya sesuai 

ketentuan yang ditetapkan akan diberi hadiah yang 

layak/pantas. 

4) Peningkatan PAD 

Untuk mencapai target PAD,  di sektor perparkiran, dibentuk 

team yang dibagi menjadi 4 sektor yaitu sektor timur, sektor 

barat, sektor utara dan sektor selatan. Team ini bertugas 

mendata potensi parkir yang  ada  untuk dijadikan dasar 

penetapan target pada setiap lokasi parkir. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  

Pelaksanaan program dan kegiatan di sektor perparkiran 

selama tahun anggaran 2008, menghasilkan out put (keluaran) 

sebagai berikut  : 

1) Terselenggaranya program kerja, dan kegiatan perparkiran 

yang terus menerus (kontinue). 

2) Meningkatnya pemahaman para pengguna jasa parkir 

terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan apabila 

terjadinya kesalahan parkir 

3) Terciptanya kesadaran petugas parkir walaupun belum 

secara menyeluruh akan pentingnya tertib parkir. 

4) Semakin lebarnya ruas jalan dengan kebijakan parkir 

sejajar, sekaligus mengurangi tingkat gangguan samping 

dalam berlalu lintas. 

5) Berkurangnya kemacetan arus lalu lintas yang diakibatkan 

parkir kendaraan dengan kebijakan sistem parkir sejajar. 
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6) Tercapainya PAD dari sektor perparkiran sesuai dengan 

target yang ditetapkan. 

c. Permasalahan dan Solusi 

Walaupun berbagai keluaran (out put) yang dicapai selama 

tahun 2007 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan 

perparkiran tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah 

dan tantangan yang cenderung komplek.  

Beberapa permasalahan utama di bidang perparkiran, yaitu  : 

1) Sarana pendukung di lokasi parkir belum memadai,               

antara lain  : 

- Seragam dinas petugas 

- Plank tarif parkir 

- Garis marka parkir 

- Rambu parkir 

2) Aparat pengelola yang ada belum seluruhnya dan 

sepenuhnya tertata dan terbina secara optimal, karena  : 

- Aparat pengelola belum sepenuhnya memahami visi dan 

misi pengelola perparkiran 

- Pelaksanaan tugas ada kalanya terorientasi terhadap 

kepentingan subyektif. 

3) Pengawasan/Pengguna Jasa Parkir (PJP) adakalanya 

kurang mendukung program yang ada, karena  : 

- PJP belum seluruhnya proaktif dalam mendukung 

program yang ditetapkan 

- Pelayanan rendah terhadap PJP 

- Petugas lapangan masih kurang terbina 

Untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas maka beberapa 

solusi yang dilakukan, antara lain :   

1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung 

lokasi parkir 

2) Peningkatan penataan dalam pengelolaan/pungutan 

retribusi parkir serta penyempurnaan dasar hukum dengan 

sistem yang handal dan mudah dilaksanakan dan dapat 

diterima PJP. 
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3) Peningkatan kualitas SDM melalui diklat, pembinaan rohani 

serta pemberian penghasilan dan kesejahteraan yang lebih 

wajar/sesuai. 

4) Mengadakan sosialisasi/penyuluhan secara optimal, internal 

kepada karyawan pengelola perparkiran dan external 

kepada masyarakat/ PJP. 

B.8. Lingkungan Hidup 

1. Fungsi Lingkungan Hidup dan ESDM 

Program pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk 

mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam 

keseimbangan dan keserasian yang dinamis seiring dengan 

cepatnya perkembangan penduduk, sehingga dapat menjamin 

pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan tujuan 

meningkatkan mutu lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara 

bijaksana, merehabilitasi kerusakan lingkungan, pengendalian dan 

penanggulangan pencemaran dan meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup. 

a. Program dan Kegiatan  

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagai urusan 

wajib selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan 

pokok sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

1.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

1.2. Penyediaan alat tulis kantor 

1.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.4. Penyediaan makan dan minum 

1.5. Penyediaan jasa tenaga pendukung 

administrasi/teknis perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ 

operasional. 

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
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3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan LAKIP  

3.2. Penyusunan buku Renja SKPD Tahun 2009 

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan  

4.1. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan 

persampahan (Dana DAK) 

4.2. prasarana pengelolaan persampahan (Dana   

Pendamping DAK) 

5) Program Pengendalian   Pencemaran   dan   Peru-sakan 

Lingkungan Hidup 

5.1. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 

5.2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 

lingkungan hidup 

5.3. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup 

5.4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengendalian lingkungan hidup 

5.5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemantauan 

kualitas lingkungan 

5.7. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan 

kualitas lingkungan (Dana DAK) 

5.8. Pengadaan sarana Dan prasarana pemantauan 

kualitas lingkungan (Dana Pendamping DAK) 

5.9. Penyediaan dana operasional DAK 

5.10. Pemantauan kualitas lingkungan di tempat 

pembuangan akhir (TPA) 

5.11. Pemantauan kualitas lingkungan  

6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber             

Daya Alam 

6.1. Pengendalian dampak perubahan iklim  
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7) Peningkatan   Kualitas   dan  Akses  Infor-masi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

7.1. Peringatan Hari Puncak Lingkungan Hidup se-Dunia 

TIngkat Kota Medan 

7.2. Melaksanakan kegiatan adiwiyata lingkungan di 

sekolah Kota Medan 

7.3. Penyusunan data sumber daya alam dan neraca 

sumber daya hutan (NHSD) nasional dan daerah 

7.4. Pengembangan data dan informasi lingkungan 

(Dana DAK) 

7.5. Pengembangan data dan informasi lingkungan 

(Dana Pendamping DAK) 

8) Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 

8.1. Pengujian emisi kendaraan bermotor  

8.2. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktifitas industri 

8.3. Penyusunan lokal strategi akses program 

pengendalian pencemaran udara 

b. Pencapaian Program Kegiatan 

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan  

pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral 

Kota Medan selama tahun 2008 telah mengacu kepada RKA-

SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan serta prinsip-prinsip daya 

guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya, 

sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung urusan lingkungan hidup menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut :  

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya ATK 

ATK ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama 

Tahun 2008  
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- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan 

untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kantor selama Tahun 2008, sekaligus 

penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD 

pada urusan lingkungan hidup.  

- Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu 

Dalam kegiatan rapat-rapat dan penerimaan tamu, 

penyediaan makanan dan minum merupakan bagian 

yang dipersiapkan untuk mendukung terlaksananya 

rapat-rapat serta pelayanan kepada tamu                 

selama   tahun 2008.  

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas  

Pemeliharaan rutin ini dibutuhkan dalam rangka untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kantor selama Tahun 2008.  

Pemeliharaan kendaraan dinas dilakukan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemantauan di 

lapangan sekaligus  membantu kelancaran tugas dalam 

menghadiri rapat-rapat di luar kantor dan di masyarakat. 

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersusunnya LAKIP Dinas KLH-ESDM Tahun 2007 

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam bentuk 

Laporan Tahunan kinerja  Dinas KLH-ESDM Kota Medan 

pada Tahun 2007, dengan penggandaan sebanyak          

30 buah Buku.  
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- Tersusunnya RENJA Dinas KLH-ESDM Tahun 2009  

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam bentuk 

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas KLH-ESDM 

Kota Medan untuk program kegiatan pada Tahun 2009, 

dengan penggandaan sebanyak 30 buah Buku.  

 

4)  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

                          -  Tersedianya Tempat Pengelolaan Sampah  

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang kebersihan dan mengendalikan dampak kebauan 

yang terjadi, maka dalam tahun anggaran 2008 untuk 

penampungan sampah organik dari bentuk fisik sangat 

diperlukan disediakan di lingkungan masyarakat.             

Hal ini agar tidak terjadi lingkungan–lingkungan yang 

kumuh atau kebauan dan dalam menjaga estetika, 

sekaligus juga dalam rangka memberdayakan 

masyarakat melalui pembinaan kepada kelompok Darling 

(Sadar Lingkungan) sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah di masyarakat selama Tahun 2008. 

  

5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Koordinator Penilaian Kota Sehat/Adipura 

Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Program 

Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka penilaian 

ADIPURA. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi 

penataan dari beberapa kriteria unsur Bangun Praja yang 

dinilai di Kota Medan untuk tingkat Kota Metropolitan 

tahun 2008, yang meliputi Kebersihan pada jalan-jalan 

protokol, sekunder, Ruang Terbuka Hijau, Perumahan 
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sederhana dan Perumahan Pasang Surut.                

Untuk  memenuhi unusr-unsur yang dipersyaratkan oleh 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, maka dilakukan 

pemantauan terhadap 178 titik pantau Penilaian Kota 

Sehat/ADIPURA. 

- Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang             

lingkungan hidup.  

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup yang 

bertujuan untuk pembinaan ketaatan para pelaku usaha 

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup 

agar tidak melakukan pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup, untuk itu telah dilakukan pemantauan 

terhadap 30 Usaha dan/atau Kegiatan.  

 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengendalian lingkungan hidup/3R. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan kepada 

kelompok Darling (Sadar Lingkungan) pada setiap 

Kelurahan berupa Program 3 – R yaitu Reduce, Reuce, 

Recycle di 3 (tiga) Kecamatan meliputi Kecamatan 

Medan Area, Kecamatan Medan Labuhan dan 

Kecamatan Medan Selayang.  

       -  Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 

Dalam rangka mengukur tingkat kinerja yang sudah 

dicapai oleh Dinas KLH-ESDM Kota Medan selama 

Tahun 2008, maka dilakukan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyusunannya dalam bentuk 1 (satu) buku.  

 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemantauan 

kualitas lingkungan 

Melalui ketersediaan peralatan laboratorium lingkungan 

(AQMS), maka kegiatan pemantauan kualitas udara 

dapat dilakukan pengujiannya. Dengan tersedianya 

peralatan laboratorium lingkungan (AQMS) ini, maka  

kegiatan laboratorium lingkungan dapat berjalan lancar 

dan disisi lain dapat dilakukan pemeliharaan AQMS di 
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Kota Medan yang meliputi  4 Fix Station, 4 Display serta 

1 Regional Center guna mendapatkan data tentang 

Kualitas Udara di Kota Medan dalam bentuk penyusunan 

satu buku laporan kualitas udara di Kota Medan  

  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan                 

kualitas lingkungan  

Tersedianya peralatan laboratorium Portable sejumlah    

3 unit dan 1 set server untuk mendukung pengadaan 

data dan informasi lingkungan hidup. Dengan adanya 

peralatan dimaksud maka dapat dilakukan pengujian 

kualitas air sungai di Kota Medan.   

                           - Terlaksananya pemantauan pada Tempat Pembuangan 

Akhir di Namo bintang & TPA Terjun 

Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan di dua 

tempat TPA yakni Namo bintang & Terjun sangat 

diperlukan, gunanya untuk dapat mengetahui dampak 

negatif berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan 

hidup yang terukur yang  ditimbulkan dari timbunan 

sampah tersebut.  

6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

                      -   Pengendalian dampak perubahan iklim 

Melalui program ini, tersedia informasi tentang dampak  

perubahan iklim    

7) Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber 

hutan (NSDH) nasional dan daerah 

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bersifat 

laporan bagi setiap daerah baik Kabupaten maupun 

daerah Kota yang sudah ditetapkan oleh Kementerian 
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Negara Lingkungan Hidup mengenai Status Lingkungan 

Hidup Daerah (SLHD) dalam hal ini Kota Medan, 

berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1997 pasal 1 ayat 10 

tentang pendataan Sumber Daya, Laporan SLHD ini 

bertujuan untuk menyediakan data, informasi, dan 

dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan 

aspek dan daya tampung lingkungan hidup daerah. 

Adapun  kegiatan tersebut dengan menyusun Buku 

SLHD sebanyak 100 Buku dan Basis Data sebanyak    

100 Buku. 

                             - Pengembangan data dan informasi lingkungan (DAK) 

Tersedianya peralatan Komputer, yang dimaksudkan 

sebagai penyimpanan data dan informasi lingkungan 

guna memberikan informasi kepada masyarakat 

terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan 

menyediakan Papan Informasi di tepi sungai sebanyak 

10 lokasi yang merupakan titik – titik pantau Penilaian 

ADIPURA 

                            - Peringatan hari puncak lingkungan hidup se-dunia tingkat 

Kota Medan 

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan Peringatan 

Hari Lingkungan Hidup se Dunia Tingkat Kota Medan 

dilaksanakan  pada setiap tanggal 5 Juni tahun berjalan, 

dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-

Dunia di Kota Medan yang secara serentak juga 

dilaksanakan oleh setiap Daerah – daerah lain diseluruh 

indonesia,  Momen kegiatan ini sangat berguna untuk 

mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada 

masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan 

hidup, oleh karenanya dalam acara memperingati hari 

Lingkungan Hidup se-dunia ini, dilakukan berbagai 

kegiatan sebagai berikut :  



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 209 

 

 

 

a. Lomba Penduli  Lingkungan Hidup; Industri, Rumah 

Sakit masing-masing 25 Pelaku Kegiatan. 

b. Lomba Melukis dan Mewarnai untuk tingkat TK dan 

SD sebanyak 200 peserta. 

c. Peringatan Hari Puncak 1 Kegiatan yang 

dilaksanakan tanggal 5 Juni 2008 di Lapangan    

Gajah Mada. 

                            - Melaksanakan kegiatan Adiwiyata lingkungan di Sekolah 

Kota Medan 

Kegiatan ini diperlukan untuk pembekalan dan 

peningkatan wawasan tentang lingkungan hidup bagi 

para guru di sekolah dan siswanya, untuk tahun 2008 

ada 3 Sekolah percontohan yang berwawasan 

lingkungan hidup di Kota Medan.  

8) Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

                          -    Pengujian emisi kenderaan bermotor 

Kegiatan ini  diperlukan untuk melakukan pengujian emisi 

gas buang kenderaan pribadi, dan pada tahun 2008 telah 

dilakukan pemantauan sebanyak 200 kenderaan pribadi 

di Kota Medan   

                          -   Pengujian emisi / polusi udara akibat aktivitas industri  

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan terhadap 

dampak dari aktivitas industri apakah telah memenuhi 

standar batasan baku mutu lingkungan hidup yang sudah 

ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.        

Untuk mengetahui standart batas baku mutu lingkungan 

hidup dimaksud, terhadap 20 sampel udara di daerah 

KIM dilakukan pengujian Laboratorium mengenai emisi 

udara dan udara ambient, kebisingan dan kebauan. 
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                            - Penyusunan lokal strategi aksen program pengendalian 

pencemaran udara 

Sebagai acuan dalam pengendalian pencemaran udara 

maka dilakukan penyusunan lokal strategi aksen 

program pengendalian pencemaran udara dan 

diperlukan sebagai bahan data, untuk itu telah dilakukan 

penyusunan 1 (satu) Buku Laporan Strategi Aksen 

Pencemaran Kota Medan   

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2008 

menghasilkan manfaat dan dampak antara lain : 

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang sampah 

organik dan bagaimana pengelolaannya menjadi kompos.   

2. Penilaian Kota Medan oleh Tim Adipura dari Tim 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup.    

3. Peningkatan pengetahuan para pelaku usaha dan / kegiatan 

di Kota Medan tentang tingkat standarisasi dan 

berkurangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

4. Tersedianya payung hukum daerah yang terkait dengan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) di              

Kota Medan.  

5. Terbentuknya kelompok masyarakat di dalam melakukan 

pengelolaan sampah.   

6. Peningkatan pemantauan untuk limbah air sungai  

7. Diketahuinya tingkat standarisasi dan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup dilingkungan TPA Namo 

Bintang dan TPA Terjun.  

8. Tersosialisasinya di masyarakat tentang dampak perubahan 

iklim.    

9. Tersosialisasinya kegiatan Adiwiyata di sekolah tingkat SD, 

SLTP dan SLTA di Kota Medan.           

10. Terpantaunya kualitas emisi gas buang untuk kenderaan 

pribadi di Kota Medan.             
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11. Diketahuinya tingkat standarisasi dan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup di lingkungan masyarakat dari 

kegiatan operasional industri.              

      c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama Tahun 2008, 

menyebabkan pengelolaan urusan pemerintahan daerah 

sebagai tugas otonomi sebahagian besar melibatkan SKPD 

yang berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan, 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup 

adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi Dan 

Sumber Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan.              

Dalam melaksanakan tupoksinya dibidang pembangunan 

lingkungan hidup, SKPD ini melakukan koordinasi antar SKPD, 

maupun antara SKPD dengan instansi vertikal yang terkait. 

Oleh karenanya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi 

Dan Sumber Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan 

merupakan front liner dalam penyelenggaraan urusan 

lingkungan hidup selama Tahun 2008. 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama               

tahun 2008 tidak terlepas dari kualitas SDM aparatur 

penyelenggara. SDM aparatur yang memiliki integritas dan 

kompetensi, akan lebih banyak mempengaruhi daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan urusan lingkungan hidup yang 

selaras dengan harapan masyarakat. 

Profil SDM aparatur Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Energi Dan Sumber Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan 

dapat disajikan sebagai berikut : 
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Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jumlah  
dan Kualifikasi Pendidikan  

 

No. Kualifikasi Pendidikan  Jumlah (orang) % 
1. SLTA 9   24  

2. S1 16  43  

3. S2 7  19  

4. Honor 5  14  

 Jumlah 37 100  

 
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS 

yang dimiliki Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi Dan 

Sumber Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan berpendidikan 

S-1, 16 orang (43%). Namun demikian potensi tersebut belum 

sepenuhnya dapat mengisi kompotensi teknis yang dibutuhkan 

dalam SKPD, seperti jurusan lingkungan hidup, ekonomi, analis, 

dan pegawai setingkat SMA untuk dilapangan masih sangat 

dibutuhkan 

 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan dari Pangkat  

dan Golongan  
 

No. Pangkat / Golongan   Jumlah (orang) % 
1. Golongan IV 5  16 

2. Golongan III 25  78 

3. Golongan II 2  6 

 Jumlah 32 100  

 

Berdasarkan Data kepangkatan / golongan, sebahagian besar 

PNS yang dimiliki Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi 

Dan Sumber Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan golongan 

III berjumlah 25 orang (78 %), Golongan IV berjumlah 5 Orang 

dan Golongan II berjumlah 2 orang. Dengan kondisi  

kepangkatan / golongan tersebut, untuk kepangkatan / 

golongan II masih diperlukan tenaga tambahan sejumlah          

15 orang untuk tenaga  pelaksanaan tugas-tugas pemantauan 

di lapangan.  

PNS Berdasarkan Komposisi Jabatan Struktural  

No. Uraian   Jumlah (orang) % 
1. Eselon II 1  5  

2. Eselon III 6  29  

3. Eselon  IV 14  67  

 Jumlah 21 100  
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Berdasarkan komposisi jabatan yang dimiliki Dinas Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Energi Dan Sumber Daya Mineral (KLH-

ESDM)  Kota Medan, eselonisasi terbanyak adalah eselon IV 

berjumlah 14 orang, dan eselon III berjumlah 6 orang. 

Berdasarkan Jumlah data eselonisasi ini, untuk eselon IV belum 

terisi 2 orang dan untuk eselon III belum terisi 1 orang.       

Selain data di atas, data PNS lainnya yang dimiliki              

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi Dan Sumber 

Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan adalah 1 orang PPNS 

lingkungan hidup, juga 6 orang PPLHD 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan lingkungan hidup selama Tahun 2008 juga didukung 

oleh alokasi anggaran belanja yang relatif memadai, bahkan 

telah memenuhi amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

 

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup 

selama Tahun 2008 alokasi belanja daerah yang                  

ditetapkan adalah : 

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.569.056.794,- 

- Belanja Langsung sebesar  Rp.  1.544.064.000,- 

Total Belanja Daerah sebesar  Rp.  3.113.120.794.- 

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel, 

maka realisasi belanja daerah untuk urusan lingkungan hidup 

per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2.282.299.182,- atau          

73,31% dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup, 

pada dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :                   

(a) Penyusunan rancangan awal (Rancangan Renja-SKPD),         
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(b) Pelaksanaan Forum SKPD / Gabungan SKPD dan 

Musrenbang, (c) Penetapan Renja – SKPD. 

Perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup 

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan lingkungan 

hidup juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan                    

Tahun  2006-2010 dan Renstra Dinas KLH-ESDM Kota Medan 

Tahun 2006-2010. Selanjutnya untuk mengoptimalkan 

perencanaan yang dilakukan terus ditingkatkan keterpaduan 

kebijakan, kegiatan dan penganggarannya dengan 

pemerintahan tingkat atasan. 

g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama Tahun 2008 

didukung oleh prasarana dan sarana lingkungan hidup yang 

terus diusahakan peningkatan kualitas dan kuantitasnya.             

Saat ini kelembagaan lingkungan hidup didukung oleh fasilitas 

antara lain :  

No. Uraian  Jumlah (unit) 
1. Kenderaan Roda 4 2  

2. Kenderaan roda 2 1  

 
Secara kuantitatif  kondisi prasarana dan sarana yang dimiliki 

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi Dan Sumber 

Daya Mineral (KLH-ESDM)  Kota Medan, untuk kenderaan roda 

2 (dua) baru 1 unit, keadaan ini masih diperlukan tambahan       

5 unit lagi untuk dipergunakan dalam melaksanakan          

tugas-tugas di lapangan, kemudian sarana operasional lainnya 

yang masih diperlukan antara lain Lap Top 2 unit untuk 

keperluan pemantauan di lapangan, Kamera 6 unit juga untuk 

keperluan pemantauan di lapangan.  

h. Permasalahan dan Solusi  

Kota Medan merupakan suatu daerah perkotaan yang sangat 

pesat perkembangan dan pertumbuhannya, terutama dari segi 
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pertumbuhan bidang usaha dan/ atau kegiatan yang meliputi 

antara lain : Industri, Rumah Sakit, Hotel, Apartemen,            

Pusat Perbelanjaan, Perikanan, Bidang Perhubungan, Bidang 

Prasarana Wilayah, Bidang Pariwisata dan Bidang Pengelolaan 

Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).  Sehingga cenderung 

menimbulkan masalah pencemaran lingkungan hidup. 

Pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan sosial ekonomi 

menimbulkan dampak negatif dan positif yang pada gilirannya 

merupakan masalah-masalah pokok  dalam  pengelolaan 

lingkungan hidup antara lain : 

1) Permasalahan yang terkait langsung dengan capaian yang 

dikelola. 

a. Pemahaman dampak lingkungan hidup. 

Masyarakat pada umumnya masih kurang memahami 

tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk para 

pelaku usaha dan/atau kegiatan oleh karena kurangnya  

wawasan tentang permasalahan ini maka kegiatan 

terhadap lingkungan hidup tidak terkelola sebagaimana 

mestinya sehingga perlu ditingkatkan sosialisasinya 

secara berkelanjutan termasuk diantaranya sosialisasi 

terhadap penanganan sampah dengan pola 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Selama ini penanganan limbah B3 sepenuhnya menjadi 

kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pemerintah 

Propinsi Sumatera Utara. Namun dengan keluarnya PP     

Nomor 38 tahun 2008, urusan limbah B3 merupakan 

kewenangan Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kota Medan 

terkecuali kewenangan yang terkait dengan oli bekas. 

Sehubungan dengan kewenangan tersebut 

permasalahan yang dihadapi Dinas KLH-ESDM          

Kota Medan, belum adanya Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang penanganan limbah B3 di Kota Medan. 
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Oleh karenanya diperlukan penyusunan peraturan 

daerah tentang penanganan limbah B3 dimaksud. 

c. Penegakan Hukum 

Pelaksanaan penegakan bagi para pelaku kegiatan yang 

nyata-nyata telah melakukan pelanggaran di bidang 

lingkungan hidup. 

            2) Permasalahan Sekunder 

a. Kualitas / Kuantitas PNS 

Secara kuantitas, Dinas KLH-ESDM masih memerlukan 

tambahan tenaga PNS berjumlah 25 orang, yang terdiri 

dari kualifikasi berpendidikan pengelolaan lingkungan 

hidup, ekonomi, analis, dan tenaga-tenaga teknis lainnya 

sesuai dengan kebutuhan Dinas KLH-ESDM Kota 

Medan. 

b. Kantor 

Belum adanya ruang kerja pelaksanaan rapat-rapat 

internal Dinas KLH-ESDM Kota Medan, rapat-rapat yang 

berkaitan dengan sidang dokumen AMDAL, UKL dan 

UPL dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 

ketetentuan lingkungan hidup 

2.  Pertamanan 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup bidang pertamanan 

sebagai urusan wajib selama tahun 2008 meliputi program dan 

kegiatan pokok adalah : 

 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan alat tulis dan kantor 

1.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.3. Penyediaan makanan dan minuman  

1.4. Penyediaan   jasa   tenaga   pendukung  

administrasi/teknis perkantoran 
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2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan meubeleur 

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 

kantor 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

4.2. Penyusunan RENJA SKPD 

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

5.1. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan 

RTH 

5.2. Penghijauan Kota Medan 

5.3. Penghijauan Kota Medan (BDB) 

5.4. Pembuatan taman mini 

5.5. Studi banding LPJU dan taman 

5.6. Penyediaan jasa tenaga kerja pemeliharaan taman 

5.7. Penataan lapangan olah raga 

5.8. Penataan taman pemakaman umum 

5.9. Pengecetan pagar 

5.10. Pemeliharan bangunan tugu peringatan 

5.11. Pengadaan glodokan di median jalan 

5.12. Pengadaan bunga dan tanaman hias 

5.13. Pengadaan polibag untuk kebun bibit 

5.14. Pengadaan bendera dan umbul-umbul 

5.15. Perawatan air mancur 

5.16. Pengadaan peralatan taman 

5.17. Penataan berm jalan 

5.18. Pemeliharaan pohon penghijauan 

5.19. Renovasi taman 
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6) Program Lampu Penerangan Jalan Umum 

6.1. Pemasangan lampu penerangan jalan umum 

6.2. Perawatan lampu penerangan jalan umum 

6.3. Pengadaan material lampu dan kelengkapannya untuk 

lampu gedung 

6.4. Pengadaan material lampu untuk perawatan lampu 

jalan dan jembatan 

6.5. Pengadaan material lampu dan kelengkapannya untuk 

perayaan, persimpangan jalan, pagar gedung, kantor 

DPRD, rumah dinas walikota, jalan umum dan 

pameran 

6.6. Pengadaan material lampu dan kelengkapannya untuk 

lampu taman 

6.7. Pemasangan lampu penerangan jalan di daerah 

pinggiran Kota Medan 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup 

bidang pertamanan selama tahun 2008 mengacu kepada      

RKA – SKPD/DPA – SKPD yang ditetapkan serta prinsip-prinsip 

daya guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya 

sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan lingkungan hidup bidang 

pertamanan menghasilkan (output) sebagai berikut : 

1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

- Tersedianya alat tulis kantor 

Alat tulis kantor ini berguna untuk kelancaran kegiatan 

dan pekerjaan kantor yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing untuk sub dinas selama  

tahun 2008.  
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- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Barang cetakan dan penggandaan ini diadakan untuk 

pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kantor selama 2008, seperti untuk cetakan 

izin reklame, SPPR, permohonan dan pemberitahuan 

reklame, map reklame, blangko pendataan dan lain-lain. 

Sedangkan untuk cetakan sendiri terdiri dari kertas untuk 

fotocopy diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan 

tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD.  

- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 

Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat 

baik untuk peserta rapat maupun untuk tamu yang 

diundang dalam rapat / pertemuan resmi. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

- Tersedianya pengadaan mebeleur 

Pemenuhan kebutuhan mebeleur yang terdiri dari mesin 

tik sebanyak 2 unit, mesin penghitung uang sebanyak           

1 unit, pendingin ruangan berupa AC sebanyak 2 unit, 

pengadaan televisi, gen set sebanyak 1 unit, lemari arsip 

sebanyak 1 unit, lemari gantung sebanyak 1 unit, filling 

cabinet sebanyak 14 unit, computer, printer, meja ½ biro, 

kursi, dan infocus sebanyak 1 unit.  

- Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan 

dinas/operasional baik berupa perawatan ban maupun 

baterai, mesin dan body kendaraan. Kendaraan yang 

dirawat terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 

dan juga mesin rumput, mesin pompa air, mesin 

penyiram dan hidrolik.  

- Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 

gedung kantor 

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala untuk 

perlengkapan gedung kantor yang terdiri dari gedung/ 
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bangunan Dinas Pertamanan Kota Medan, pemeliharaan 

mesin pendingin ruangan AC sebanyak 18 unit dan juga 

pemeliharaan computer PC sebanyak 21 unit. 

3) Program peningkatan disiplin aparatur 

- Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta 

kelengkapannya yang terdiri dari pakaian kerja lapangan 

sebanyak 68 stel pakaian. 

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

                          -  Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan  tahun 

2007 dengan tersedianya RENJA SKPD  tahun 2009 dan 

laporan LAKIP SKPD tahun 2007. 

5) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 

- Penyusunan analisis data/informasi pengelolaan RTH 

 Tersusunnya analisis data/informasi pengelolaan RTH 

dengan tujuan untuk memudahkan inventarisasi RTH 

dan reklame yang ada di seluruh Kota Medan sekaligus 

dapat menginformasikan keadaan dan wilayah yang 

strategis yang dapat dikelola sebagai RTH. 

- Terlaksananya penghijauan Kota Medan. 

 Terlaksananya penghijauan kota yang terdiri dari 

penghijauan di Kecamatan Medan Marelan, Medan 

Labuhan, Medan Helvetia, Medan Belawan Bagan 1, 

Medan Belawan Bagan 2, Medan Tuntungan, 

penghijauan di Perumnas Martubung, komplek 

Wartawan, komplek DPRD (Cemara), Medan Selayang 

dan Medan Denai.  

- Terlaksananya pembuatan taman mini 

 Taman mini ini dibuat untuk menghiasi acara-acara yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan yang 

terdiri dari acara- acara walikota, dharma wanita, kantor 

DPRD, kelurahan, kecamatan dan acara-acara 

Pemerintah Kota Medan lainnya. 

 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 221 

 

 

 

- Terlaksananya studi banding LPJU dan taman 

 Studi banding LPJU dan taman diperuntukkan untuk 

pegawai Dinas Pertamanan Kota Medan yang 

dimaksudkan untuk menambah wawasan, saling bertukar 

informasi, juga untuk dapat mengetahui kegiatan      

Dinas Pertamanan di Propinsi/Kota lain termasuk 

memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

ada  di lingkungan Dinas Pertamanan Kota Medan.  

- Tersedianya jasa tenaga kerja pemeliharaan taman 

 Jasa pemeliharaan taman untuk pegawai honor yang 

terdiri dari  pegawai harian lepas pemeliharaan taman, 

yaitu supir 23 orang, penjaga rumah dinas 5 orang, 

pegawai harian lepas 648 orang, pengawas/supir                 

47 orang dan juga pegawai harian lepas pemeliharaan 

listrik, yaitu PHL 123 orang dan supir 12 orang. 

- Terlaksananya penataan lapangan olah raga 

 Penataan olah raga yang dimaksud adalah pembuatan 

pagar di lapangan air bersih Kota Medan. 

- Terlaksananya penataan taman pemakaman umum. 

 Penataan taman pemakaman umum yang dilakukan 

terdiri dari pembuatan gudang di taman pemakaman 

umum Jl. Sei Batu Gingging, pembuatan gudang di TPU 

Deli Tua dan pembuatan kamar mandi di TPU Deli Tua.  

- Terlaksananya pengecetan pagar 

 Pengecatan pagar taman merupakan pemeliharaan rutin 

pagar yang dilakukan yang terdiri dari pengecatan pagar 

taman, boulevard, taman segitiga, taman sudut dan 

gerbang lapangan olah raga. Kegitan ini dimaksudkan 

untuk menjaga kebersihan dan menunjang keindahan 

taman yang ada di Kota Medan. 

- Terlaksananya pemeliharan bangunan tugu peringatan 

 Pemeliharaan bangunan tugu peringatan sebanyak        

17 unit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memelihara 

bangunan tugu yang ada di seluruh kota. 
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- Tersedianya pengadaan glodokan di Medan Jalan 

 Pengadaan glodogan di median jalan ini dimaksudkan 

agar fungsi tanaman tersebut dapat dimanfaatkan seperti 

sebagai pengarah, buffer, peredam kebisingan dan 

mengurangi polusi udara karena struktur daunnya dan 

tajuknya yang rapat daun halus.  

- Tersedianya pengadaan bunga dan tanaman hias 

 Pemenuhan pengadaan bunga dan tanaman hias untuk 

dikembangkan dan disimpan di kebun bibit milik Dinas 

Pertamanan Kota Medan untuk kepentingan penyisipan 

dan perawatan taman di seluruh Kota Medan. 

Pengadaan bunga dan tanaman hias ini terdiri dari 

pohon, perdu, semak dan rumput. 

- Terpenuhinya pengadaan polybag untuk kebun bibit 

 Pemenuhan pengadaan polybag dari berbagai macam 

ukuran yang digunakan sebagai wadah tanaman yang 

ada di kebun bibit milik Dinas Pertamanan Kota Medan. 

- Terlaksananya pengadaan bendera dan umbul-umbul  

 Pemenuhan kebutuhan bendera dan umbul-umbul untuk 

acara-acara besar yang ada di Kota Medan yang terdiri 

dari tiang bendera sebanyak 290 buah, umbul-umbul 

sebanyak 400 buah, bendera merah putih sebanyak    

290 buah dan bendera hias dengan panjang 200 m 

dikedut sebanyak 5 unit.  

- Terlaksananya perawatan air mancur 

 Terlaksananya perawatan air mancur sebanyak 8 unit 

dengan lokasi tersebar di seluruh Kota Medan. Kegiatan 

ini diselenggarakan untuk menanggulangi kerusakan air 

mancur yang ada yang merupakan aset milik Dinas 

Pertamanan Kota Medan yang memerlukan perawatan 

yang berkelanjutan. 

- Terpenuhinya pengadaan peralatan taman 

 Pengadaan peralatan taman yang seluruhnya terdiri dari 

22 unit peralatan. Peralatan taman ini dibutuhkan untuk 
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mendukung kelancaran kegiatan/pekerjaan pemeliharaan 

taman-taman yang ada di seluruh kota. 

- Terlaksananya penataan berm jalan 

 Penataan berm jalan yang seluruhnya berjumlah 22 unit. 

Penataan berm jalan ini disebar di seluruh Kota Medan 

dengan tujuan agar selain untuk menjaga keindahan kota 

juga untuk visualisasi bagi pejalan kaki yang sedang 

melewati pedestrian yang memiliki taman berm jalan. 

- Terlaksananya pemeliharaan pohon penghijauan 

 Terlaksananya pengecatan pohon-pohon penghijauan 

yang terdiri dari pengecatan pohon penghijauan yang 

berdiameter 0,4 m dengan lebar 0,8 m, pohon 

penghijauan yang berdiameter 0,6 m dengan lebar        

0,8 m, pohon penghijauan yang berdiameter 0,3 m 

dengan lebar 0,8 m, pohon penghijauan yang 

berdiameter 0,5 m dengan lebar 0,8 m, pohon 

penghijauan yang berdiameter 0,7 m dengan lebar       

0,8 m, pohon penghijauan yang berdiameter 0,8 m 

dengan lebar 0,8 m, pohon penghijauan yang 

berdiameter 0,9 m dengan lebar 0,8 m, dan juga 

terlaksananya pemangkasan pohon penghijauan yang 

ada di seluruh Kota Medan. 

- Terpenuhinya renovasi taman 

 Terlaksananya renovasi dan perbaikan taman yang rusak 

di seluruh Kota Medan dengan jumlah seluruhnya 48 unit 

taman yang direnovasi. 

6) Program lampu penerangan jalan umum 

- Terlaksananya pemasangan lampu penerangan jalan umum 

 Pemasangan lampu penerangan jalan umum dengan 

jumlah 34 paket yang tersebar di seluruh kecamatan 

yang ada di Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk menciptakan kondisi Kota Medan yang terang, 

indah dan menarik. 
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- Terlaksananya perawatan lampu penerangan jalan 

umum 

 Terpeliharanya lampu penerangan jalan umum yang 

disebar di berbagai titik ke seluruh Kota Medan.  

- Terpenuhinya pengadaan material lampu dan 

kelengkapannya, untuk lampu gedung yang terdiri dari 

bola lampu dan ballast, lampu gedung peringatan HUT 

Proklamasi Kemerdekaan RI, lampu gedung peringatan 

hari raya Idul Fitri/Idul Adha, isolasi dan kabel, MCB         

dan sebagainya. 

- Terpenuhinya pengadaan material lampu untuk 

perawatan lampu jalan dan jembatan yang terdiri dari 

lampu pijar, battery kering dan juga penyewaan gudang 

untuk menyimpan material listrik yang ada. 

- Terpenuhinya pengadaan material lampu dan 

kelengkapannya untuk perayaan, persimpangan jalan, 

pagar gedung, kantor DPRD, rumah dinas walikota, jalan 

umum dan pameran yang terdiri dari material lampu hias 

yaitu bola lampu sorot, bola lampu hias, fitting lampu, 

contactor, kabel NYM, kabel schoen, MCB, parallel 

groove, panel distribusi, photo cell, rotor lampu hias, 

transformatir neon sign, time switch AC/DC, kabel NYY 

dan twisted kabel.  

- Terpenuhinya pengadaan material lampu dan 

kelengkapannya untuk lampu taman yang terdiri dari 

material lampu taman berupa bola dan ballast, kap atlas, 

tiang antic, kabel dan alat listrik pendukung. 

- Terlaksananya lampu penerangan jalan di daerah 

pinggiran Kota Medan sehingga daerah pinggiran tetap 

merasakan penerangan jalan. 
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Penyelenggaraan urusan pertamanan selama tahun 2008 

menghasilkan manfaat dan dampak antara lain: 

a. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan kota untuk para 

pejalan kaki maupun pengendara kendaraan di Kota Medan. 

b. Meningkatkan nilai estetika wilayah Kota Medan. 

c. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai             

paru-paru kota di Wilayah Kota Medan. 

c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008 menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 

otonomi sebahagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan pemerintahan Kota Medan, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup 

bidang pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Medan. 

Dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pembangunan 

ruang terbuka hijau (RTH), Dinas Pertamanan Kota Medan 

melibatkan  instansi pemerintah, swasta serta masyarakat 

dalam upaya sosialisasi melalui bimbingan dan arahan dalam 

rangka usaha menjaga, menciptakan dan meningkatkan 

kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan Kota Medan.  

d. Profil SDM Aparatur 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Pertamanan Kota Medan didukung oleh sumber daya manusia 

yang dapat diklasifikasi berdasarkan jabatan sebagai berikut : 

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jumlah  
Dan Kualifikasi Pendidikan 

 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah (orang) % 

1. SD/ MI 24     7,16 

2. SMP/ MI 31 9,25 

3. SMA/ SMK/ MA 228 68,06 

4. D – 3 (Diploma) 4 1,19 

5. S – 1 (Strata Satu) 40 11,94 

6. S – 2 (Strata Dua) 8 2,39 

 Jumlah 335 100 
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Berdasarkan kualifikasi pendidikan, bahwa sebahagian besar 

PNS yang dimiliki Dinas Pertamanan Kota Medan 

berpendidikan SMA (68,06%). Namun    demikian,     potensi 

tersebut belum sepenuhnya dapat mengisi kompetensi teknis 

yang dibutuhkan dalam SKPD, seperti jurusan arsitektur 

lansekap (pertamanan), elektro, teknologi lingkungan, akuntansi 

dan manajemen keuangan.  

Pegawai Negeri Sipili (PNS) Berdasarkan  
Pangkat dan Golongan 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah (orang) % 

1. Golongan I/ a 21 6,27 

2. Golongan I/ b - 0 

3. Golongan I/ c 30 8,95 

4. Golongan II/ a 198 59,10 

5. Golongan II/ b 2 0,59 

6. Golongan II/ c 4 1,19 

7. Golongan II/ d 3 0,89 

8. Golongan III/ a 23 6,87 

9. Golongan III/ b 23 6,87 

10. Golongan III/ c 8 2,39 

11. Golongan III/ d 18 5,37 

12. Golongan IV/ a 4 1,19 

13. Golongan IV/ b 1 0,29 

 Jumlah 335 100 

 
Jika dilihat dari pangkat dan golongan, sebahagian besar 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertamanan Kota Medan memiliki 

golongan II/a. Sehingga berdasarkan kebutuhan,                

Dinas Pertamanan Kota Medan masih membutuhkan PNS dari 

golongan II dan III. Hal ini dikarenakan Dinas Pertamanan Kota 

Medan masih sangat membutuhkan tenaga teknik baik dari 

SMA maupun S–1 yang memiliki keahlian di bidang listrik, 

taman maupun keuangan. 
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PNS Berdasarkan Komposisi Jabatan Struktural  
dan Fungsional 

 

No Uraian Jumlah (orang) % 
1. Kepala Dinas 1 3,03  

2. Kepala Sub Dinas 5 15,15  

3. Kepala Bagian Tata Usaha 1 3,03  

4. Kepala Seksi 18 54,55  

5. Kepala Sub Bagian 4 12,12  

6. Bendahara Penerima 1 3,03  

7. Bendahara Barang 1 3,03  

8. Bendahara Pengeluaran 1 3,03  

9. Pejabat Penata Usahaan Keuangan 1 3,03  

 Jumlah 33 100 

 

Dari total jumlah PNS yang ada sebesar 86,7 % adalah PNS 

dalam jabatan struktural yang menjalankan tugasnya sesuai 

dengan bidang kerja masing- masing dan sisanya merupakan 

fungsional yang berjumlah 13,3 % yang merupakan kelompok 

jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertamanan 

Kota Medan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.   

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan lingkungan hidup bidang pertamanan selama            

tahun 2008 juga didukung oleh alokasi belanja daerah yang 

relatif memadai. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan 

lingkungan hidup bidang pertamanan selama tahun 2008 

alokasi belanja daerah yang ditetapkan adalah : 

- Belanja Tidak Langsung sebesar   Rp. 12.195.084.488,- 

- Belanja Langsung sebesar            Rp. 43.489.967.460,- 

- Total Belanja Daerah SKPD  Rp. 55.685.051.948,- 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel 

maka realisasi belanja daerah untuk urusan lingkungan hidup 

bidang pertamanan per 31 Desember 2008 sebesar                      

Rp. 32.911.990.918,- atau 59,10% dari total anggaran. 
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                 f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup 

bidang pertamanan pada dasarnya melalui beberapa tahapan 

pokok, yaitu : 

1. Penyusunan Rancangan Awal (Rancangan Renja – SKPD); 

2. Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD                     

dan Musrembang; 

3. Penetapan Renja SKPD. 

 

Perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup bidang 

pertamanan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, 

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 

berkelanjutan. Di samping itu, perencanaan pembangunan 

urusan lingkungan hidup bidang pertamanan mengacu kepada 

RPJMD kota Medan tahun 2006 – 2010 dan Renstra                  

Dinas Pertamanan Kota Medan tahun 2006 – 2010.  

 

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan perencanaan yang 

dilakukan terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, 

kegiatan dan pengangguran dengan pemerintahan            

tingkat atasan. 

                g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup bidang pertamanan 

selama tahun 2008 didukung oleh prasarana dan sarana kantor 

yang ada untuk kelancaran kegiatan di Dinas Pertamanan Kota 

Medan. Adapun prasarana dan sarana kantor yang masih aktif 

dan tersedia sebagai berikut : 

No Uraian Jumlah 
1. Alat Angkutan, terdiri dari : 

a. Mobil Roda Enam  
b. Mobil Roda Empat  
c. Sepeda Motor  

 
24 Unit 
15 Unit 
26 Unit 

2. Mesin Rumput 110 110 Unit 

3. Kereta Sorong  12 Unit 

4. Mesin Pangkas Ranting  3 Unit 

5. Gergaji Mesin  10 Unit 

6. Pompa Air  15 Unit 
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7. Sumur Pompa  7 Unit 

8. Mesin Gen Set 1 Unit 

9. Water Pomp  5 Unit 

10. Mesin Tik  40 Unit 

11. Kalkulator  29 Unit 

12. Mesin Hitung  3 Unit 

13. Berangkas  1 Unit 

14. Filing Cabinet  106 Unit 

15 Papan Tulis Data  5 Unit 

16. Lemari  38 Unit 

17. Lemari Buffet  17 Unit 

18. Meja Biro  33 Unit 

19. Meja ½ Biro   106 Unit 

20. Jam Dinding  1 Unit 

21. Kipas Angin  5 Unit 

22. AC  20 Unit 

23. Komputer  22 Unit 

24. Laptop  2 Unit 

25. Electro Motor  31 Unit 

26. Wish Blower  1 Unit 

27. Sky Cross  1 Unit 

28. Kursi Panjang  1 Unit 

29. Kursi Kayu/ Besi  165 Unit 

30. Kursi Lipat 43 Unit; 43 Unit 

31. Kursi Tamu/ Sofa  5 Unit 

32. Mesin Foto Copy  1 Unit 

33. Lemari Horizontal 1 Unit 

34. Meja Gambar  1 Unit 

35. Kursi Putar 33 Unit 

36. Meja Rapat  2 Unit 

37. Meja 32 Sekat  1 Unit 

38. Telephone 1 Unit 

39. Sentral PABX  1 Unit 

40. Handy Talky (HT)  14 Unit 

41. Mesin Rocdrill  1 Unit 

42. Printer  6 Unit 

43. Scanner  2 Unit 

44. Keyboard  2 Unit 

45. Mouse Optical  2 Unit 

46. Hardisk 2 Unit 2 Unit 

47. Flashdisk 512 MG  5 Unit 

48. Meteran Sorong  4 Unit 

49. Tangga  3 Unit 

50. Televisi  3 Unit 

51. Becak Pengangkut Sampah  10 Unit 

52. DVD Player  1 Unit 

53. Kulkas  2 Unit 

54. Kamera Digital 1 Unit 

55. Sound System  1 Unit 

56. Mic Wireless  1 Unit 

57. In Focus  1 Unit 
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Selain itu, Dinas Pertamanan Kota Medan memiliki tanah yang 

dikuasai dan digunakan oleh Dinas Pertamanan                    

Kota Medan, yaitu : 

No Uraian Jumlah 
1. Tanah Kuburan  12 Bidang 

2. Tanah Kebun Bibit  1 Bidang 

3. Tanah Taman  16 Bidang 

4. Lapangan  6 BIdang 

5. Bundaran Segi Tiga  32 Bidang 

6. Gedung Kantor  1 Unit 

7. Gedung Kantor Pembantu  2 Unit 

8. Gedung Mushollah  1 Unit 

9. Monumen / Tugu  7 Unit 

 
Secara kuantitatif, prasarana dan sarana yang dimiliki oleh 

Dinas Pertamanan Kota Medan masih kurang memadai. 

Begitupun jumlah sumber daya manusia yang relatif masih kecil 

sehingga proses jalannya kegiatan perkantoran dan lapangan 

masih terasa kurang maksimal. 

                h. Permasalahan dan Solusi 

Secara umum, masalah pengelolaan fungsi pertamanan             

Kota Medan dihadapkan pada beberapa permasalahan pokok, 

antara lain : 

1. Masih belum teridentifikasinya ruang terbuka hijau yang ada 

di seluruh Kota Medan; 

2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang 

menunjang operasional pengelolaan pertamanan; 

3. Pengumpulan data-data sarana dan prasarana yang ada 

dan dimiliki oleh Dinas Pertamanan Kota Medan masih 

sangat konvensional sehingga masih sangat membutuhkan 

program khusus yang dapat menampung semua data–data 

tersebut secara komputerisasi. 

4. Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung 

program pemerintah kota masih rendah sehingga 

mengakibatkan lemahnya kegiatan sosialisasi yang 

dilakukan terhadap program yang dilaksanakan; 
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5. Penataan papan reklame yang belum sepenuhnya 

memperhatikan aspek hukum dan estetika; 

6. Masih terbatasnya lahan yang bisa dijadikan ruang terbuka 

hijau kota sehingga untuk mencapai luasan ideal RTH 20% 

(ruang publik) dari luasan wilayah Kota Medan sesuai 

dengan kebijakan pemerintah (Permendagri Nomor 1 Tahun 

2007) belum dapat terpenuhi. 

7. Kenaikan harga yang tidak stabil dipasaran menyebabkan 

tertundanya dan terhambatnya pekerjaan-pekerjaan fisik 

dilapangan dan perawatan atau pemeliharaan taman-taman 

dan lampu jalan penerangan umum.  

8. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Solusi tindak lanjut yang dijalankan dalam rangka mengatasi 

permasalahan pokok tersebut, antara lain : 

1. Menyusun dan menganalisis data/informasi pengelolaan 

RTH, sehingga dapat mengidentifikasi ruang terbuka hijau 

yang ada di seluruh Kota Medan; 

2. Menambah sarana dan prasarana operasional kantor dan 

lapangan untuk mendukung kegiatan yang ada di kantor dan 

kinerja aparat Dinas Pertamanan Kota Medan; 

3. Meningkatkan kerja sama tim dalam kelompok-kelompok 

kerja yang ada sehingga dilatih keprofesionalisasian 

aparatur dengan saling belajar dan berlomba memberikan 

yang terbaik. 

4. Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada 

masyarakat untuk terus saling menjaga semua fasilitas yang 

telah dibangun untuk masyarakat baik di dalam forum 

Musrembang maupun Reses di kelurahan dan kecamatan. 

Menyurati pihak-pihak kecamatan dan kelurahan sebagai 

wakil masyarakat untuk turut serta dalam membantu 

menjaga fasilitas umum dan sosial yang ada. 
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5. Menertibkan kembali segala jenis reklame yang ada, 

meningkatkan pengawasan dan lebih menegakkan 

peraturan daerah tentang sanksi pelanggaran papan 

reklame yang ada di Kota Medan; 

6. Berusaha menambah penghijauan baik dari pembuatan 

taman baru dan penanaman pohon penghijauan yang 

disebar di seluruh Kota Medan dan menambah lahan untuk 

ruang terbuka hijau (RTH); 

7. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota selama tahun 2008 maka setiap program dan kegiatan 

harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaannya.  

 

    3.  Fungsi Kebersihan 

   a.   Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan kebersihan sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok 

sebagai berikut : 

 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,                   

terdiri    dari : 

1.1. Penyediaan alat tulis kantor 

1.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.3. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

1.4. Penyediaan makanan dan minuman 

1.5. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari: 

2.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

2.2. Penyusunan Renja SKPD 
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3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3.1. Pengadaan peralatan gedung kantor  

3.2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

3.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

 

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

4.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

 

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

5.1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 

persampahan 

5.2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana 

dan sarana persampahan. 

5.3. Kerjasama pengelolaan persampahan 

5.4. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 

5.5. Penyediaan tenaga kerja pengelolaan persampahan 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebersihan selama 

tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang 

ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasil guna dari 

implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan kebersihan, menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut : 

 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini 

menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

 

- Penyediaan Alat tulis kantor 

ATK ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama 

tahun 2008. 
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                          -   Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan 

untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kantor selama tahun 2008, sekaligus 

penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan fungsi SKPD 

pada urusan kebersihan 

 

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan        kantor. Mengganti Lampu yang mati/putus 

menambah daya arus listrik untuk workshop bengkel. 

 

- Penyediaan makanan dan minuman. Menyuguhkan 

makanan dan minuman kepada tamu SKPD, dan setiap 

rapat SKPD. 

 

                           - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

Melakukan kunjungan ke Daerah yang lebih berhasil 

dalam menangani kebersihan/pemenang Adipura. 

Mengikuti rapat koordinasi tentang persampahan. 

 

2)  Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari: 

 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

realisasi Anggaran Dinas Kebersihan Kota Medan 2008 

 Penyusunan Renja Dinas Kebersihan Kota Medan 2009 

 Penyusunan LAKIP Dinas Kebersihan Kota Medan 2007 

  

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

                          -  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Kegiatan ini 

untuk memperbaiki gedung/bangunan yang telah rusak, 

seperti bagunan service pool untuk kenyamanan dan 

kelancaran kerja. 

 

-    Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.  

Perbaikan komputer/servis komputer guna memperlancar 

pelayanan administrasi kantor. 
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4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

Pakaian ini dibutuhkan untuk uniform Dinas Kebersihan. 

Merupakan ciri khas Dinas kebersihan dilapangan. 

Sehingga memudahkan pekerja dilapangan.  

 

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 

persampahan. 

� Pengadaan truck tipper sampah sebanyak 29 unit.  

� Pengadaan Arm Roll truck 10 M3 

� Pengadaan Mobil Toilet 1 unit 

� Pengadaan Escavator 1 unit 

� Pengadaan sepeda motor 3 unit 

� Pengadaan peralatan bengkel 1 paket 

� Pengadaan mesin las (3 unit), mesin doors smeer 

dan selang (2 unit). 

� Pengadaan alat kebersihan sapu, serok, dll 

� Pengadaan tong sampah (Dust Bin) 

� Pengadaan Becak dan Gerobak sampah 

 

Pengadaan sarana persampahan ini sangat penting 

untuk mendukung pelaksanaan operasional 

persampahan di lapangan 

  

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana persampahan. 

� Pengadaan Bateray untuk truck, mini bus, pick up, 

alat berat. 

� Pengadaan Ban untuk truck , mini bus, pick up,       

alat berat. 

� Pengadaan BBM angkutan darat dan alat berat. 

� Pengadaan besi plat, UNP, beton (bahan 

perbengkelan) 

� Pemeliharaan kenderaan operasional persampahan 

� Pemeliharaan TPA Terjun dan Namo Bintang. 
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Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan karena 

merupakan perawatan rutin berkala dan emergensi 

dalam operasional sehari-hari. 

 

- Kerjasama pengelolaan persampahan 

� Penyewaan alat berat 3 unit. 

Kegiatan ini sangat dibutuhkan yaitu memapar 

sampah di TPA. 

 

- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan  

� Pengadaan plank himbauan kebersihan 

� Pengadaan  stiker 

� Sosialisasi di media masa elektronik 

 

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 

Tahun 2008  maka sosialisasi  masalah persampahan 

kepada masyarakat sangat penting, karena sampah 

harus dapat dikurangi dari sumbernya  dan dapat 

dijadikan barang yang komersil. 

 

- Penyediaan tenaga kerja pengelolaan persampahan 

� PHL Dinas Kebersihan.  

Kegiatan  ini  penting yaitu penyediaan tenaga kerja 

seperti  penyapu jalan (Melati), Pengangkut 

becak/gerobak sampah (Bestari).  

 

- Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 

� minyak plumas, minyak gemuk dll.  

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin/berkala yang 

dilaksanakan untuk menjaga agar kenderaan tetap 

berjalan dengan baik. 

 

c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas 

otonomi sebahagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 
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berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. 

 

Salah satu SKPD penyelenggara urusan kebersihan adalah 

Dinas Kebersihan Kota Medan. Dalam melaksanakan 

tupoksinya di bidang pembangunan kebersihan, SKPD ini 

melakukan koordinasi antar SKPD, maupun antara SKPD 

dengan instansi vertikal yang terkait. Oleh karenanya Dinas 

Kebersihan Kota Medan merupakan front liner dalam 

penyelenggaraan urusan kebersihan selama tahun 2008. 

 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan kebersihan selama tahun 2008 tidak 

terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara.             

SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi akan 

lebih banyak mempengaruhi daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan urusan kebersihan yang selaras dengan 

harapan masyarakat. 

 

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Jumlah dan  
Kualifikasi Kebersihan 

 

No. Kualifikasi Kebersihan Jumlah (orang) % 

1. SD/MI 5 1,84 

2. SMP/MI 16 5,9 

3. SMA/SMK/MA 211 77,56 

4. D-3 3 1,1 

5. S-1 34 12,5 

6. S-2 3 1,1 

7. S-3 - - 

 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS 

yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Medan berpendidikan S-1 

(12,5%). Namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya 

dapat mengisi kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam SKPD, 

seperti jurusan akuntansi, manajemen, hukum,                     

tehnik, pertanian. 
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari Pangkat  
dan Golongan 

 

No. Pangkat/Golongan Jumlah (orang) % 
1. Pembina TK I   /  IV b 2 0,73 

2. Pembina  /  IV a 3 1,1 

3. Penata TK I  /  III d 9 3,31 

4. Penata  /  III c 5 1,8 

5. Penata Muda TK I  /  III b 10 3,7 

6. Penata Muda  /  III a 21 7,7 

7. Pengatur TK I  / II d - - 

8. Pengatur  /  II c 2 0,73 

9. Pengatur Muda TK I  /  II b - - 

10. Pengatur Muda   /  II  a 199 73,2 

11. Juru TK I  / I d - - 

12. Juru   /  I  c 16 5,9 

13. Juru Muda TK I  / I b - - 

14. Juru Muda  /  I a 5 1,83 

 
PNS dilihat dari Komposisi Jabatan Struktural  

dan Fungsional  
 

No. Uraian Jumlah (orang) % 
1. Kepala Dinas 1 0,37 

2. Kabag Tata Usaha 1 0,37 

3. Kasubdis 3 1,1 

4. Kasubbag 3 1,1 

5. Kasi 9 3,31 

6. Staf 255 93,75 

 

Dari total jumlah PNS yang ada,  93,75% adalah PNS dalam 

jabatan fungsional  

 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan kebersihan selama Tahun 2008 juga didukung oleh 

alokasi anggaran belanja daerah yang relatif memadai.      

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan kebersihan selama 

tahun 2008 alokasi belanja daerah yang ditetapkan adalah : 

- Belanja Tidak Langsung sebesar       Rp. 10.122.858.335,- 

- Belanja Langsung sebesar                Rp.  68.948.450.000,- 

Total Belanja Daerah sebesar           Rp.  79.071.308.335.- 
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Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang 

dijalankan seperti efesiensi, efektif, transparan, dan akuntabel, 

maka realisasi belanja daerah untuk urusan kebersihan per 31 

Desember 2008 sebesar Rp. 48.181.419.815,- atau 60,93% dari 

total anggaran belanja daerah. 

 

g. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan  pembangunan urusan kebersihan pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :  

- Penyusunan rancangan awal (Rancangan Renja-SKPD). 

- Pelaksanaan forum SKPD/Gabungan SKPD                      

dan Musrenbang 

- Penetapan Renja – SKPD. 

 

Perencanaan pembangunan urusan kebersihan dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, bekeadilan dan berkelanjutan. 

 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan kebersihan 

juga mengacu kepada RPJMD Kota MedanTahun 2006-2010 

dan Renstra Dinas Kebersihan Kota Medan                                

Tahun 2006-2010. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan 

perencanaan yang dilakukan terus ditingkatkan keterpaduan 

kebijakan, program, kegiatan dan penganggarannya dengan 

pemerintahan tingkat atasan. 

h. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup bidang kebersihan 

selama tahun 2008 didukung oleh prasarana dan sarana kantor 

yang ada untuk kelancaran kegiatan di Dinas Kebersihan      

Kota Medan. Adapun prasarana dan sarana kantor yang masih 

aktif dan tersedia sebagai berikut : 
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Sarana Dan Prasarana Dinas Kebersihan Kota Medan  
Tahun 2008 

 

NO. URAIAN SATUAN 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 

6. 

Tanah : 
a. Lokasi Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan. 
b. Lokasi Kantor Operasional Medan I di Menteng. 
c. Lokasi Kantor Operasional Medan III di Martubung. 
d. Lokasi Kantor Operasional Dinas di Jl. Kawi 
e. Lokasi TPA Namo Bintang 
f. Lokasi TPA Terjun 
g. Lokasi 17 Transfer Depo (TD). 
 
Bangunan : 
a. Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan, Workshop dan 

Musolla. 
b. Kantor Operasional Medan I di Menteng. 
c. Kantor Operasional Medan III di Martubung. 
d. Kantor Operasional Dinas di Jl. Kawi 
e. Bangunan 17 Unit Transfer Depo (TD).       
      (dalam kondisi rusak) 
 

 Kendaraan Dinas : 
a. Kendaraan Roda Empat (Mini Bus). 
b. Kendaraan Roda Dua. 
 
Kendaraan Operasional Kebersihan : 
a. Arm Roll Truck 
b. Tipper Truck 
c. Truk Tinja 
d. Bulldozer 
e. Whell Loader 
f. Excavator 
g. Bob Cat 
h. Pick Up 

 
Bak Kontainer Sampah 
 
Sarana Komunikasi 
a.  Handy Talky 
b.  Rig 

343.270,77 M2 
  20.000,00 M2 
    1.488,00 M2 
    2.218,00 M2 
       256,00 M2 
176.392,12 M2 
137.563,25 M2 
    5.353,40 M2 
 
2.530 M2 
1.706 M2 
 
   185 M2 
   185 M2 
     80 M2 
   374 M2 
 
 
 39 Unit 
   5 Unit 
 34 Unit 
 
140 Unit 
  19 Unit 
  95 Unit 
    7 Unit 
    2 Unit 
    3 Unit 
    1 Unit 
    2 Unit 
  14 Unit 
  
  90 Unit 
   
  47 Unit 
  43 Unit 
    4 Unit 

 

 

h. Permasalahan dan Solusi 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan Kota, limbah 

atau sampah yang dibuang ke lingkungan pada masa – masa 

mendatang jumlahnya akan meningkat terutama pada daerah 

perkotaan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi jumlah 

dan volume tetapi meningkat pula keanekaragaman 

bentuk,jenis dan komposisinya. 
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Kemudian dari pada itu terjadinya peningkatan volume timbulan 

sampah Kota Medan terutama di sebabkan faktor–faktor 

sebagai berikut : 

 

1. Jumlah pertumbuhan penduduk plus Commuters yang                   

terus meningkat. 

 

2. Meningkatnya konsentrasi penduduk di perkotaan atau 

pusat–pusat kawasan industri yang disebabkan oleh 

pertumbuhan penduduk dan urbanisasi 

 

3. Terjadinya peningkatan timbulan sampah perkapita yang 

diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi karena 

meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
 

4. Pergeseran teknik penanganan makanan, misalnya menuju 

ke kemasan yang tidak terurai seperti plastik kaleng              

dan lain- lain. 

 

Kondisi demikian menunjukkan bahwa masalah lingkungan 

akibat sampah pada masa – masa mendatang akan semakin 

besar, apabila tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan 

persampahan yang baik. Pengalaman menunjukkan bahwa 

tidak adanya pengelolaan sampah yang baik dalam 

perencanaan dan implementasi di lapangan akan menimbulkan 

masalah pencemaran lingkungan di kemudian hari. 

 

Dalam pelaksanaan operasional pengelolaan kebersihan di 

Kota Medan terdapat beberapa aspek permasalahan, yaitu 

sebagai berikut : 

 

- Jumlah pertumbuhan penduduk plus commuters yang               

terus meningkat. 

1. Aspek Peran Serta Masyarakat. 

a. Kurangnya kesadaran serta komitmen masyarakat 

untuk menjaga kebersihan lingkungan, hal ini dapat 

diindikasikan dengan masih terlihatnya sampah di 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 242 

 

 

 

sembarangan tempat akibat adanya sebagian 

masyarakat membuang sampah tidak pada 

tempatnya atau membuang sampah sembarang 

waktu dan tempat 

 

b. Masih adanya sebagian masyarakat membuang/ 

mengeluarkan sampah rumah tangga tidak sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan masih ada 

juga sebagian masyarakat membuang sampah di 

Daerah Aliran Sungai (DAS). 
 

c. Kurangnya partisipasi dan peran serta aktif 

masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan 

Kebersihan Kota Medan, karena adanya anggapan 

sebagian masyarakat bahwa pengelolaan kebersihan 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah 

Kota Medan. 

 

2. Aspek Peraturan/Hukum 

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 

Tahun 2002 belum terimplementasi secara efektif dan 

sulit untuk menindak pelanggaran pembuangan 

sampah di sembarang tempat dan penindakan 

terhadap WRS yang tidak membayar retribusi 

pelayanan kebersihan karena pelayanan kebersihan 

belum optimal. 

 

b. Bahwa penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2002 

tentang retribusi pelayanan kebersihan masih bersifat 

sosialisasi atau himbauan. 

 

3. Aspek Pembiayaan 

a. Biaya operasional kebersihan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana relatif tinggi dibandingkan 

dengan realisasi pendapatan dari retribusi pelayanan 

kebersihan, sehingga pendapatan belum mampu 

menutupi biaya operasional dan pemeliharaan. 
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b. Hasil pendataan dan pemungutan retribusi pelayanan 

kebersihan / persampahan yang kewenangannya 

dilaksanakan oleh Camat dan Lurah berdasarkan 

(SK. Walikota Medan nomor : 973/1105/2003 tanggal 

11 Agustus 2003), belum maksimal sehingga 

mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Pemerintah Kota Medan.  
 

4. Aspek Teknis Operasional 

a. Sebagian masyarakat mengajukan komplin terhadap 

peletakan bak kontiner sampah disebabkan dampak 

negatif sampah yaitu penyebaran bau sampah yang 

mengandung amonia, hydrogen, sulfide, 

metylmercapton dan dapat menyebarkan vektor 

penyakit. 

 

b. Peletakan kontiner sampah dapat mengganggu lokasi 

hijau dan jalur lalu lintas. 

 

c. Masih kurangnya Tempat Penampungan Sementara 

(TPS) yang disediakan, sehingga menyebabkan 

sebagian masyarakat membuang sampahnya            

di mulut – mulut gang maupun di daerah aliran sungai 

dan parit 

 

d. Berkembangnya areal pemukiman baru, namun tidak 

dilengkapi dengan fasilitas tempat penampungan 

sampah yang memenuhi syarat sehingga menjadi 

beban Pemerintah Kota Medan. 

 

e. Hambatan yang dialami dalam rangka peningkatan 

pelayanan kebersihan karena belum tersedianya 

standart operasional kebersihan. 
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5. Aspek Personil, Sarana dan Prasarana 

a Kurang optimalnya pengendalian operasional Melati 

(penyapu jalan), Bestari (pengangkut sampah dengan 

gerobak / becak sampah), yang dikendalikan oleh 

Lurah terutama dalam upaya memperluas wilayah 

pelayanan, hal ini menyebabkan belum seluruhnya 

jalan – jalan di Kelurahan Kota Medan mendapatkan 

pelayanan kebersihan setiap harinya. 

 

b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang 

seluas 176.392 m2 menggunakan metode Open 

Dumping yang berlokasi di Desa Namo Bintang 

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 

dengan jarak 15 km dari Pusat Kota Medan, dapat 

menimbulkan permasalahan dan gugatan dari 

masyarakat yang berdomisili di sekitar TPA Namo 

Bintang, karena TPA tersebut berdomisili di Wilayah 

Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan 

telah dioperasikan sejak tahun 1987 dengan 

kapasitas sampah terbuang 50% setiap harinya dari 

timbunan sampah Kota Medan, kemudian masa pakai 

TPA Namo Bintang diperkirakan untuk ± 3                   

tahun mendatang. 

 

c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun seluas 

137.563 menggunakan metode Open Dumping yang 

berlokasi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan 

Marelan dengan jarak 14 km dari pusat Kota Medan. 

TPA Terjun telah dioperasikan sejak tahun 1993 

dengan kapasitas sampah terbuang 50 % setiap 

harinya dari jumlah volume timbunan sampah Kota 

Medan. Dilokasi ini masih ada lokasi cadangan yang 

belum digunakan seluas 4 hektar. Untuk pemanfaatan 

lahan cadangan tersebut perlu dilakukan pekerjaan 

pematangan lahan dan pembuatan jalan dan 

pembuatan kolam penampunag air lindi (leachet) agar 
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tidak mencemari tanah masyarakat. Pengoperasian 

TPA Terjun diperkirakan ± 3 tahun mendatang. 

 

Oleh karena itu dalam rangka implementasi undang – 

undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan 

persampahan pada tahun 2010 direncanakan akan 

dilakukan study kelayakan terhadap rencana lokasi 

TPA yang baru dengan metode sanitary landfill 

 

d. Kondisi truk angkutan sampah milik Dinas Kebersihan 

Kota Medan, yang laik operasional menurut usia 

teknis sampai tahun 2009 dengan perincian             

sebagai berikut : 

1). Pengadaan tipper truk Tahun Anggaran 2009 

sebanyak 67 unit, sehingga armada pengangkutan 

sampah tahun 2009 adalah sebanyak 166 unit dan 

57 unit diantaranya tidak layak lagi dioperasikan, 

untuk meningkatkan cakupan pelayanan di tahun 

2010 dibutuhkan peningkatan kapasitas sarana 

persampahan khususnya armada pengangkutan 

sampah sebanyak 42 unit agar cakupan 

pelayanan 151 Kelurahan di Kota Medan             

dapat terlayani. 

 

2). Pengadaan Arm Roll Truk Tahun Anggaran 2009 

sebanyak 15 unit, sehingga armada pengangkutan 

sampah tahun 2009 adalah sebanyak 31 unit dan 

13 unit diantaranya tidak layak lagi dioperasikan, 

untuk meningkatkan cakupan pelayanan di           

tahun 2010 dibutuhkan peningkatan kapasitas 

sarana persampahan khususnya armada 

pengangkutan sampah sebanyak 7 unit, sehingga 

dimiliki 25 unit arm roll truk siap melayani 69 TPS 

dengan rincian 1 unit melayani 3 TPS. 
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3) Pengadaan alat berat Tahun Anggaran 2009 sebanyak 

4 unit, sehingga jumlah alat berat untuk pemaparan 

sampah di TPA tahun 2009 adalah sebanyak 9 unit 

diantaranya tidak layak  lagi dioperasikan. 

 

B.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Sebagai salah satu urusan wajib penyelenggaraan pemerintah daerah 

maka urusan kependudukan secara kelembagaan dikelola oleh             

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. 

B. Program dan Kegiatan 

Secara konkrit dan operasional, penyelenggaraan urusan 

kependudukan Kota Medan sebagai urusan wajib dijabarkan dalam 

bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2008 adalah 

sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

1.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan          

bangunan kantor 

1.4. Penyediaan jasa tenaga pendukung  administrasi/ teknis 

kantor  

 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala  gedung kantor 

2.2. Pengadaan Mebeleur  

 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. 

3.2. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu. 

 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Keuangan 

4.1. Penyusunan rencana kerja SKPD  

4.2. Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisar  

 realisasi kinerja SKPD      
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5) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

5.1. Implementasi sistem administrasi kependudukan 

5.2. Sosialisasi kebijakan kependudukan 

5.3. Peningkatan  pelayanan    publik  dalam bidang   

kependudukan 

5.4. Penyelenggaraan desk Pemilu bidang kependudukan 

5.5. Penilaian Adm. Kependudukan  di Kecamatan     dan    

Kelurahan se- Kota Medan 

5.6. Pembangunan dan  pengoperasian SIAK   secara  terpadu 

 

6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

6.1. Bimbingan mental/rohani/agama 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan 

Kependudukan selama tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) 

sebagai berikut : 

 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

- Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 1 Paket. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas 

administrasi Kependudukan Kota Medan 

 

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa 

blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), 

Akta Catatan Sipil dan pendukung lainnya sebanyak 1 paket. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi 

kependudukan. 

 

- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor sebanyak 1 paket. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan penerangan lingkungan Kantor Dinas 

Kependudukan Kota Medan. 
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- Terpeliharanya peralatan gedung kantor berupa AC dan 

komputer Kantor dan di 21 Kecamatan Se Kota Medan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempelancar pelayanan 

kepada masyarakat berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil. 

 

2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 

101 orang pegawai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menambah disiplin pegawai sebagai PNS. 

 

- Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu untuk 

100 orang pegawai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menambah motivasi kerja para pegawai dalam 

melaksanakan tugas kantor. 

 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

- Terselenggaranya bimbingan mental/rohani/agama. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman 

pegawai dalam bidang keagamaan.  

 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

- Tersedianya Rencana Kerja tahun 2009 dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2007 untuk 

Dinas Kependudukan Kota Medan. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada      

tahun 2009 serta laporan program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Kota Medan    

tahun 2007. 

 

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan 

- Terlaksananya Sistem Administrasi Kependudukan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan            

Akta Catatan Sipil. 
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- Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan yang 

dilaksanakan di 151 kelurahan dan 21 kecamatan dalam 

rangka pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan secara terpadu di Kota Medan. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman 

pegawai pemerintahan kecamatan dan kelurahan               

se-Kota Medan. 

 

- Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang 

kependudukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelayanan 

Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran 

secara gratis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran, 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan terwujudnya 

pelaksanaan Instruksi Walikota Medan tentang pelayanan 

gratis.  

 

- Terselenggaranya desk pemilu bidang kependudukan di 

Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu 

kelancaran proses pemilu. 

 

- Terselenggaranya penilaian administrasi di kecamatan dan 

kelurahan se Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan dan kelurahan                        

se-Kota Medan.  

 

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

kependudukan selama tahun 2008 pada dasarnya terkait dengan 

peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan 

sipil kepada masyarakat khususnya di Kota Medan.  

 

Beberapa dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan bidang kependudukan antara lain : 

1) Meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki dokumen 

kependudukan berupa Kartu Keluarga sampai dengan         

tahun 2008 sebanyak 602.139 KK dan Kartu Tanda Penduduk 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 250 

 

 

 

sebanyak 1.732.118 jiwa dan pengurusan pindah datang 

penduduk sebanyak 394 surat.  

 

2) Meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki dokumen 

catatan sipil berupa Akta Kelahiran sebanyak 39.538 jiwa,      

Akta Kematian sebanyak 1.174 jiwa, Akta Pengesahan, 

Pengakuan Anak dan Perubahan Status Catatan Sipil sebanyak 

1.466 jiwa, Akta Perkawinan sebanyak 3.991 pasangan dan 

Akta Perceraian sebanyak 88 pasangan. 
 

3) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di tingkat 

pemerintahan kecamatan dan kelurahan dengan indikasi 

kesiapan melaksanakan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan sebagai Program Nasional. 
 

4) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya warga negara 

Indonesia yang pindah datang dari daerah lain dan warga 

negara asing yang mendaftarkan status kependudukannya         

di Kota Medan melalui Dinas Kependudukan Kota Medan. 
 

5) Meningkatnya validitas data masyarakat yang mencatatkan 

kelahiran anggota keluarganya yang up to date dalam rangka 

meningkatkan program tertib Administrasi Kependudukan            

di Kota Medan. 
 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara 

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan kependudukan 

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Kota Medan 

dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 

d. Profil SDM Aparatur 

Pegawai  Dinas Kependudukan Kota Medan seluruhnya berjumlah 

98 orang yang terdiri dari 73 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

25 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di seluruh sub 

unit organisasi.  
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Berdasarkan Golongan, yang paling tinggi jumlahnya adalah 

Golongan III sebanyak 59 orang (80,8%), Golongan II sebanyak       

8 orang (11%) dan Golongan IV sebanyak   6 orang (8,2%). 

 
Komposisi Pegawai 

Dinas Kependudukan Kota Medan menurut Golongan 
 

No. Golongan Jumlah (orang) % 

1. IV 6 8.2 

2. III 59 80.8 

3. II 8 11.0 

4. I - - 

Jumlah 73 100 

  
Sedangkan menurut tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada 

Dinas Kependudukan Kota Medan dominan tamatan sarjana (S1) 

sebanyak 37 orang (50,7%) dan SLTA sebanyak 30 orang        

(41,1%). Sementara Pasca Sarjana (S2) sebanyak 5 orang (6,8%) 

dan Diploma sebanyak 1 orang (1,4%), sedangkan tamatan SLTP 

dan SD tidak ada. 

 

Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan Kota Medan 
Menurut Tingkat Pendidikan Formal 

 

No. Golongan Jumlah (orang) % 
1. S2 5 6.8 

2. S1 37 50.7 

3. Sarjana Muda/Diploma 1 1.4 

4. SLTA 30 41.1 

5. SLTP -  - 

6. SD -  - 

Jumlah 73 73 

  
Dalam penyelenggaraan urusan kependudukan sangat dibutuhkan 

pengetahuan teknis tentang kependudukan dan catatan sipil. 

Namun berdasarkan data yang ada dari 73 pegawai                 

Dinas Kependudukan Kota Medan hanya 10 orang (13,7%) yang 

pernah mengikuti kursus teknis/fungsional kependudukan dan 

masih belum tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai 

untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan Kota Medan di 

bidang kependudukan pada masa mendatang. 
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e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kependudukan selama 

tahun 2008 didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar        

Rp. 8.848.238.358,-. Alokasi anggaran belanja  bidang 

kependudukan dan catatan sipil tersebut terdiri dari                      

Rp. 3.201.046.358,- untuk belanja tidak langsung dan                   

Rp. 5.647.192.000,- untuk belanja langsung. Sedangkan realisasi 

anggaran per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.777.696.675,- atau 

54% dari total anggaran. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus Perencanaan pembangunan urusan kependudukan pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu : (a) Penyusunan 

rancangan awal (Rancangan Renja – SKPD); (b) Pelaksanaan 

forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang; (c) Penetapan 

Renja – SKPD. 

 

Perencanaan pembangunan urusan kependudukan dirumuskan 

secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Di samping itu, 

perencanaan pembangunan urusan kependudukan juga mengacu 

kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2006 – 2010 dan Renstra 

Dinas Kependudukan Kota Medan Tahun 2006 – 2010.  

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan 

maka harus terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, 

kegiatan dan penganggarannya dengan pemerintahan tingkat atas. 

g. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja 

Sarana operasional adalah alat yang digunakan pegawai untuk 

menunjang pelaksanaan tugas yang sesuai dengan spesifikasi 

tugas Dinas Kependudukan Kota Medan yang dinamis dan punya 

potensi resistensi yang tinggi. Untuk itu, pegawai di dalam 

melaksanakan tugas dilengkapi dan didukung oleh sarana seperti 

kendaraan dan alat kerja lainnya yang didukung oleh teknologi.  
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Berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasana kerja                     

Dinas Kependudukan Kota Medan. 

1. Tanah/gedung yang ditempati oleh Dinas Kependudukan      

Kota Medan pada lantai II dan III adalah milik Kantor 

Perpustakaan Kota Medan.  

2. Kendaraan Dinas 

- Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit 

- Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 Unit 

3. Barang-barang kantor berupa : 

 

No Nama Barang 
Jumlah 
(unit) 

Keadaaan 

Baik Rusak 

1. Meja Tulis Biro 15 15  

2. Meja Tulis Biasa 80 80  

3. Meja Rapat 1 1  

4. Meja Komputer 7 7  

5. Kursi Putar 8 8  

6. Kursi Biasa 50 50  

7. Kursi tamu  7 7  

8. Kursi Lipat 110 80 30 

9. Lemari Besi 3 pintu 1 1  

10. Lemari besi 2 pintu 6 6  

11. Lemari Arsip 1 1  

12. Filling kabinet 23 23  

13. Komputer  15 12 3 

14. Mesin Tik 2 2  

15. AC 16 15 1 

16. Kipas Angin 15 15  

17. Kalkulator 3 3  

18. Mesin Hitung  1 1  

h. Permasalahan dan Solusi 

Secara umum, masalah pelayanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di Kota Medan diakibatkan oleh beberapa faktor antara 

lain : 

1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mencatatkan peristiwa 

penting yang dialaminya masih belum memadai. Hal ini terlihat 

dari intensitas pencatatan Akta Catatan Sipil yang terjadi pada 

saat-saat tertentu, seperti pada saat akan masuk sekolah, 

mengikuti test kepolisian dan angkatan bersenjata.               

Demikian juga pendaftaran penduduk masih hanya sekedar 

melengkapi berkas untuk kepentingan lainnya. 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 254 

 

 

 

2) Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.                      

Hal ini disebabkan meningkatnya urbanisasi setiap tahun di 

Kota Medan. 

3) Aparatur yang masih kurang memadai secara kualitas berupa 

keterampilan teknis pengoperasian komputer Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK). 

4) Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya 

penanganan yang dilakukan, antara lain : 

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, seperti 

Departemen Agama, Kantor Imigrasi Cabang Medan dan pihak 

Pengadilan Negeri Medan. 

2. Sosialisasi melalui kerjasama dengan media cetak                    

dan elektronik. 

3. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat teknis 

Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Departemen Dalam 

Negeri Cq. Dirjen Adminduk. 

4. Memberikan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan 

kemampuan teknis bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 

melalui buku pedoman yang ada. 

5. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota 

selama tahun 2008 maka program dan kegiatan harus 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan                         

efektivitas pelaksanaannya. 

B.10. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

 Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di 

 bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, secara 

 kelembagaan dikelola oleh Badan Keluarga Berencana. 

a. Program dan Kegiatan. 

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera sebagai urusan wajib selama tahun 2008 meliputi 

program dan kegiatan pokok sebagai berikut : 
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1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.3. Penyediaan ATK 

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

1.6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/            

teknis perkantoran  

 

2) Program Sarana dan Prasarana Aparatur  

2.1. Pembangunan gedung kantor  

2.2. Pengadaan mobil jabatan 

2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor  

2.4. Pengadaan peralatan gedung kantor  

2.5. Pengadaan mebeleur 

2.6. Pengadaan komputer & perlengkapannya  

2.7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

2.8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  

 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  

3.2. Penyusunan Renja   

3.3. Penyusunan LAKIP  

 

4) Program Keluarga Berencana 

4.1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 

keluarga miskin 

4.2. Pelayanan KIE  

4.3. Pembinaan keluarga berencana 

4.4. Penyuluhan melalui media elektronik/cetak  

4.5. Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan  reproduksi 

4.6. Peningkatan hak reproduksi individu 
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5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

5.1. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 

 

6)  Program Pelayanan Kontrasepsi 

6.1. Pengadaan alat kontrasepsi  

 

7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan 

KB/ KR yang Mandiri 

7.1. Fasiitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 

7.2. Pengolahan data dan informasi program KB 

7.3. Pengadaan formulir 

7.4. Sarasehan hasil pendataan 

7.5. Pengolahan data bulanan program KB 

 

8) Program Pengembangan  Bahan  Informasi tentang 

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 

8.1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak 

 

9) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina 

Keluarga 

9.1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di 

kecamatan  

 

10) Program Peningkatan  Sarana  dan  Prasarana Aparatur (DAK) 

10.1. Pengadaan kendaraan dinas operasional (DAK) 

10.2. Pengadaan kenderaan dinas operasional 

(Pendamping/APBD) 

 

11)   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

11.1  Penyusunan angka kredit 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan keluarga berencana 

dan keluarga sejahtera selama tahun 2008 mengacu kepada    

RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip daya 

guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus 
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pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi 

pelaksanaan program dan kegiatan urusan keluarga berencana 

dan keluarga sejahtera selama tahun 2008 didukung oleh alokasi 

anggaran belanja daerah, yang terdiri dari : 

− Belanja tidak langsung sebesar : Rp.   8.333.752.770,- 

− Belanja langsung sebesar  : Rp.   5.518.048.000,- 

 Total Belanja Daerah SKPD  : Rp. 13.851.800.770,- 

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip efesiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja 

daerah per 31 Desember 2008 sebesar : Rp. 11.713.333.780,- atau 

84,56% dari total anggaran. 

 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan Keluarga Berencana, 

menghasilkan keluaran (out put) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan   

output  (keluaran) pokok antara lain :  

 

− Tersedianya jasa kebersihan kantor. Jasa Kebersihan 

Kantor ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama 

tahun 2008 khususnya di bidang kebersihan.  

 

− Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan 

administrasi perkantoran di Badan Keluarga Berencana   

Kota Medan selama tahun 2008 berupa perbaikan (service) 

AC, Komputer, Mesin Tik dan lain-lain. 
 

− Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor.              

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan 

administrasi perkantoran di Badan Keluarga Berencana Kota 

Medan selama tahun 2008 berupa pemeliharaan rumput 

halaman kantor dan perlengkapan kebersihan kantor 

lainnya. 
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− Tersedianya ATK. ATK ini dibutuhkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor 

selama tahun 2008. 

 

− Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.                    

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor 

selama tahun 2008, sekaligus menyelenggarakan tugas-

tugas pokok dan fungsi SKPD pada urusan Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera. 
 

− Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

mengikuti/menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 

keluar daerah Kota Medan sesuai dengan undangan yang 

disampaikan kepada Badan Keluarga Berencana            

Kota Medan selama tahun 2008. Rapat koordinasi dan 

konsultasi keluar daerah ini dilaksanakan sebanyak 50  

kegiatan. 
 

− Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan  

3 (tiga) orang Pegawai Honorer di Badan Keluarga 

Berencana Kota Medan selama tahun 2008. 
 

2) Program  Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain : 

− Tersedianya gedung kantor (garasi). Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mendukung fasilitas pemeliharaan mobil 

unit pelayanan KB keliling sehingga mobil pelayanan 

tersebut sewaktu-waktu dapat dioperasionalkan                 

dengan baik. 

 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 259 

 

 

 

− Tersedianya mobil jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 

mendukung kelancaran tugas-tugas operasional Kepala 

Badan Keluarga Berencana Kota Medan. 

− Tersedianya kelengkapan gedung kantor. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi 

perkantoran dengan mengadakan perlengkapan berupa 

lemari 16 buah, krei 50 m, lemari dokumen 1 buah dan filling 

kabinet 12 buah. 

− Tersedianya peralatan gedung kantor. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi 

perkantoran dengan pengadaan peralatan gedung kantor 

berupa mesin tik 2 buah, AC 3 buah, camera digital 1 buah, 

handycam 1 buah, infocus proyektor 1 buah. 

− Tersedianya mobeleur. Berupa meja kerja 55 buah, kursi 

besi 65 buah, kursi putar 8 buah, kursi tamu 1 set. 

− Tersedianya komputer dan perlengkapannya. Berupa 3 set 

komputer, 3 set komputer note book (laptop), 1 buah printer 

besar, 3 buah stabilizer, 25 buah USB/flashdisk, 6 buah 

mouse, 3 buah keyboard. 

− Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan administrasi perkantoran di Badan Keluarga 

Berencana Kota Medan. 

− Terselenggaranya penyusunan angka kredit.. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mendorong 95 orang Penyuluh KB yang 

ada pada Badan Keluarga Berencana Kota Medan dapat 

menyusun angka kredit sehingga kenaikan pangkat 

fungsional dapat terealisasi tepat waktu. 

 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain : 

− Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk memonitor capaian dan realisasi 

keuangan tahun 2007 
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− Tersusunnya Rencana Kerja/Renja tahun 2009. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk menyusun Rencana Kerja tahun 2009 

sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat forum 

SKPD/gabungan SKPD dan Musyawarah Rencana 

Pembangunan untuk tahun 2008. 

− Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) tahun 2007. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk mengevaluasi capaian kinerja Badan Keluarga 

Berencana Kota Medan selama tahun 2007. 

 

4) Program Keluarga Berencana 

− Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi 

keluarga miskin 

� Terlaksananya Tim KB keliling selama tahun 2008  

� Terselenggaranya TNI Manunggal KB Kesehatan            

tahun 2008 dengan  hasil :  

� Pembina peserta KB aktif sebanyak 203.050 akseptor 

� PPM peserta KB baru 13.648 aks 

� Pencapaian peserta KB baru 7.358 aks (53,91%) 

dengan mix kontrasepsi : IUD 400 aks, Implant       

481 aks, Suntik 3.469 aks, Pil 2.661 aks, Kdm 209 

aks MOW 138 aks.  

� Terselenggaranya kesatuan gerak PKK KB Kesehatan 

tahun 2008 dengan hasil : 

� Pembinaan peserta KB aktif 209.246 aks 

� PPM peserta KB baru 13.631 aks 

� Pencapaian peserta KB baru 12.960 aks (95,07%) 

dengan mix kontrasepsi : IUD 915 aks, Implant      

527 aks, Suntik 5.138 aks, Pil 4.708 aks, Kdm      

1.266 aks, MOW 406 aks. 

� Terselenggaranya bulan bhakti KB IBI tahun 2008 

dengan hasil: 

� Pembinaan peserta KB aktif 197.698 aks 

� PPM peserta KB baru 12.219 aks 

 

� Pencapaian peserta KB baru 8.435 aks (69,02%) 

dengan mix kontrasepsi : IUD 877 aks, Implant      
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481 aks, Suntik 4.007 aks, Pil 2.761 aks, Kdm          

309 aks. 

− Terlaksananya pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi 

(KIE). Dengan mengadakan : 29 buah plank KB,              

1875 lembar brosur KB, 22 buah spanduk KB dan 78 buah 

umbul-umbul KB. 

− Terlaksananya pembinaan keluarga berencana  

� Terselenggaranya Peringatan Hari Keluarga Nasional           

ke XV Tingkat Kota Medan Tahun 2008 yang 

dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2008 bertempat di 

Lapangan Gajah Mada Jl. Gunung Krakatau Medan yang 

dihadiri oleh 400 orang masa dari kader KB serta lintas 

sektor instansi terkait. 

� Diberikannya penghargaan kepada 6 pasangan KB 

Lestari, 6 orang PPKBD, 6 orang Sub PPKBD, 3 orang 

PLKB Teladan dan dihadiri oleh 200 orang kader KB 

− Terselenggaranya penyuluhan KB melalui media elektronik 

(melalui 6 radio siaran swasta nasional) yang ada di            

Kota Medan, masing-masing radio menyiarkan 10 kali 

kegiatan. Melakukan penyuluhan KB melalui 2 media cetak 

yang ada di Kota Medan yaitu Harian Waspada dan Suara 

Sumut masing-masing 1 kali kegiatan. 

− Terlaksananya orientasi dan pertemuan peningkatan 

partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi yang 

dilaksanakan 1 angkatan (400 orang) dan 5 orang               

penyaji makalah. 

− Terlaksananya peningkatan hak reproduksi individu melalui 

pencabutan implant kepada 100 orang peserta KB Implant 

yang telah habis masa pakainya. 

5) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output   (keluaran) pokok antara lain : 

− Terlaksananya kegiatan memperkuat dukungan dan 

partisipasi masyarakat melalui orientasi dan pertemuan 
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sebanyak 1 angkatan yang dihadiri oleh 150 orang remaja 

dengan 5 orang Penyaji Makalah. 

 

6) Program Pelayanan Kontrasepsi 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output   ( keluaran ) pokok antara lain : 

− Terselenggaranya kegiatan pengadaan alat kontrasepsi 

Terdiri dari :  

  Alkon 

IUD : 500 buah 

Implant :    300 set 

Kondom :    100 lusin 

Suntik : 29.400 vial 

Pil : 42.000 strip 

  Obat side efek : 

Amoxilin : 200 box/@ 100 tablet 

Antalgyn  :    40 pot/@ 1000 tablet 

Vitamin    :    170 pot/@   100 tablet 

CTM : 40 pot/@ 1000 tablet 

Spuit 3 ml                      : 150 box/@  100 

Povidon 10 din  : 1000 botol 60 ml 

Alkohol 70 %          :    621 botol 

Lidocain 2 ml :    1000 ampul 

Sarung tangan  : 500 pasang 

Pisau besturi : 450 buah 

Kapas 25 gr : 980 gulung 

7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan 

KB/KR yang Mandiri 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain :  

− Terselenggaranya lomba institusi/PLKB/PKLK dan keluarga 

harmonis yang dilaksanakan di 21 kecamatan se             

Kota Medan. 

− Terlaksananya orientasi  bagi kader KB (PPKBD dan Sub 

PPKBD) yang diikuti oleh 175 orang kader dengan 5 orang 

Penceramah. 
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− Terlaksananya pengadaan formulir yang terdiri dari 34 jenis 

formulir dengan jumlah 72.426 lembar. 

− Terlaksananya sarasehan hasil pendataan keluarga tahun 

2008 yang diikuti oleh 250 orang kader KB. 

− Terlaksananya kegiatan pengolahan data bulanan program 

KB selama tahun 2008 (12 bulan) 

8) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pangasuhan 

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain :  

− Terselenggaranya kegiatan pengumpulan bahan informasi 

tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang 

anak. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan 21 set 

APE (Alat Permainan Edukatif) dan 42 set Kantong Wasiat. 

9) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina 

Keluarga 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain :  

− Terselenggaranya kegiatan pelatihan tenaga pendamping 

kelompok bina keluarga yang diikuti oleh 500 orang kader 

bina keluarga. 

− Terselenggaranya kegiatan lomba penilaian kelompok Bina 

Keluarga Balita   di 21 kecamatan. 

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DAK 

dan  Pendamping/APBD). 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain :  

− Terselenggaranya kegiatan pengadaan kendaraan dinas 

operasional  (sepeda motor ) sebanyak 69 unit untuk tenaga 

penyuluh KB yang ada di Kota Medan, dan peralatan medis 

berupa: IUD Kit 53 set, Duk Implant 5.125 buah, Auto 

Disable 100.000, Paper Anastesy 300, Stelisator Uap                  

53 buah. 

Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan 

dampak antara lain : 
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− Peningkatan peserta KB aktif menjadi 63,58 % tahun 2008 

− Penurunan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 

menjadi 24,17% tahun 2008. 

 

c. SKPD Penyelenggara 

Program dan kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera yang tertuang dalam APBD Kota Medan Tahun 2008 

diselenggarakan oleh Badan Keluarga Berencana Kota Medan, 

karena secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera menjadi tugas pokok dan fungsi 

Badan Keluarga Berencana Kota Medan dengan mengembangkan 

koordinasi kepada SKPD terkait lainnya. 

 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga 

Sejahtera selama tahun 2008 tidak terlepas dari kualitas SDM 

aparatur penyelenggara. SDM aparatur yang memiliki integritas 

dan kompetensi akan lebih banyak mempengaruhi daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera yang selaras dengan harapan masyarakat. 

Profil SDM aparatur Badan Keluarga Berencana Kota Medan 

dapat disajikan sebagai berikut : 

 

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari jumlah dan  
kualifikasi pendidikan  

 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah % 

1 SD     - 0,0  

2 SLTP     1 0,5  

3 SLTA 105 55,2  

4 Sarjana Muda / Diploma   12 6,5  

5 S 1   70 36,8  

6 S 2     2 1,05  

7 S 3      - 0,0  

J U M L A H 190 100  

 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagian besar PNS yang ada 

di Badan Keluarga Berencana Kota Medan berpendidikan SLTA      
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( 55,2%). Dari gambaran di atas kiranya SDM yang ada di Badan 

Keluarga Berencana Kota Medan masih harus perlu ditingkatkan 

dengan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi minimal S1 

(sarjana) sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang makin 

kompleks saat ini. 

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Pangkat dan Golongan 
 

No. Pangkat / Golongan Jumlah % 

1 IV 10 5,2  

2 III 176 92,6  

3 II 4 2,2  

4 I - - 

J U M L A H 190 100  

 
PNS dilihat dari komposisi jabatan sruktural dan fungsional 

 

No. Uraian Jumlah % 

1 Eselon II 1 0,8  

2 Eselon III 4 3,5  

3 Eselon IV 13 11,5  

4 Fungsional Penyuluh KB 95 84,2  

J U M L A H 113 100  

 

Dari total jumlah PNS yang ada, 84,2% adalah PNS dalam jabatan 

fungsional penyuluh KB, namun demikian belum seluruh kelurahan 

memiliki pejabat fungsional penyuluh KB. 

 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera selama          

tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja daerah yang 

memadai. Untuk mendukung penyelenggaraan urusan keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera selama tahun 2008 alokasi 

belanja daerah yang ditetapkan adalah : 

-  Belanja tidak langsung : Rp.  8.333.752.770,- 

-  Belanja langsung  : Rp.  5.518.048.000,- 

 Total      Rp.13.851.800.770,- 
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Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang dijalankan 

seperti efesiensi, efektif, transparan dan akuntable maka realisasi 

belanja daerah untuk urusan keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera per 31 Desember 2008 sebesar :   Rp. 11.713.333.780,- 

atau 84,56 % dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan. 

 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan keluarga berencana   

dan keluarga sejahtera, pada dasarnya melalui beberapa tahapan 

pokok yaitu : 

a. Penyusunan rancangan awal (rancangan Renja SKPD) 

b. Pelaksanaan forum SKPD / gabungan SKPD dan Musrenbang 

c. Penetapan Renja SKPD 

Perencanaan pembangunan urusan keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera dirumuskan secara transparan, responsive, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera juga mengacu kepada RPJM 

Kota Medan tahun 2006 – 2010 dan Renstra Badan Keluarga 

Berencana Kota Medan Tahun   2006 – 2010. Selanjutnya untuk 

mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan, terus ditingkatkan 

keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan penganggarannya 

dengan pemerintahan tingkat atasan. 

 

g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Sarana operasional adalah alat yang digunakan pegawai untuk 

menunjang pelaksanaan tugas. Pegawai Badan Keluarga 

Berencana Kota Medan dalam melaksanakan tugas didukung oleh 

sarana kendaraan baik roda 2 maupun roda 4.  

Dalam tabel berikut disajikan jumlah kendaraan dinas yang 

mendukung tugas-tugas operasional Badan Keluarga Berencana 

Kota Medan sebagai berikut : 
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Sarana Operasional Kendaraan  Badan Keluarga Berencana 
Kota Medan Tahun 2008  

 

No. Sarana Kendaraan Unit Kondisi 

1 Kendaraan roda 4   5 
2 baik, 3 rusak 
ringan 

2 Kendaraan roda 2 92 
69 baik, 23 rusak 
berat 

 

Dari 5 unit kendaraan roda 4 yang ada, 2 dalam kondisi baik dan    

3 unit dalam kondisi rusak ringan, sedangkan dari 92 unit 

kendaraan roda 2 yang ada, 69 unit dalam kondisi baik dan 23 unit 

dalam kondisi rusak berat. 

 

h. Permasalahan dan Solusi 

Peningkatan akses, mutu dan manajemen keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera sampai tahun 2008 masih dihadapkan kepada 

beberapa permasalahan pokok antara lain : 

1. Masih rendahnya peran serta pria sebagai peserta KB atau 

hanya 6.975 akseptor atau 3,48% dari 199.860 peserta KB aktif. 

2. Masih belum mencukupinya sarana kerja PLKB/PKB berupa 

kendaraan roda dua di kecamatan/kelurahan (baru 69 unit dari 

jumlah PKB/PLKB 134 orang).  

3. Masih banyak dijumpai rumah keluarga pra sejahtera yang tidak 

layak huni.  

Solusi tindak lanjut yang dijalankan, dalam rangka peningkatan 

akses, mutu dan manajemen KB dan keluarga sejahtera adalah, 

antara lain :  

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan orientasi kepada kaum 

pria untuk berpartisipasi sebagai peserta KB, dan kepada kaum 

pria yang saat ini sudah menjadi peserta KB akan dijadikan 

sebagai motivator untuk meningkatkan peserta KB pria. 

2. Meningkatkan koordinasi dengan BKKBN Pusat maupun 

provinsi untuk dapat membantu mengadakan sarana kendaraan 

dinas roda 2 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 
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3. Mengusahakan agar setiap tahunnya dapat direalisasikan 

bantuan Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN) melalui dana yang 

bersumber pada APBD Kota Medan. 

B.11. Urusan Sosial 

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah    

di bidang sosial, secara kelembagaan dikelola oleh Kantor Sosial. 

a. Program dan Kegiatan. 

Penyelenggaraan urusan sosial sebagai urusan wajib selama  

tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok, sebagai berikut :  

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari: 

1.1. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran 

1.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.3. Penyediaan alat tulis kantor 

1.4. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

1.5. Penyediaan jasa kebersihan 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,       

terdiri dari : 

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 

3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) lainnya, terdiri dari : 

3.1. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. 

4) Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari : 

4.1. Pengembangan bakat dan keterampilan  anak terlantar 

5) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan  Trauma, 

terdiri dari : 

5.1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan 

eks trauma 

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

terdiri dari : 

6.1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

6.2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 
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7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, 

terdiri dari : 

7.1. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

8) Program Pembinaan Panti Asuhan / panti Jompo, terdiri dari: 

8.1. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial selama              

tahun 2008, memacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang 

ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasil guna dari 

implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. Implementasi pelaksanaan 

program, kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD urusan 

sosial, menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan   

output  (keluaran) pokok antara lain :  

− Tersedianya jasa kebersihan kantor. Jasa Kebersihan 

Kantor ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama 

tahun 2008 yang membantu kebersihan kantor sehingga 

lebih aman dan nyaman.  

− Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran. Jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran (tenaga honorer) ini dibutuhkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan administrasi kantor          

selama tahun 2008. 

− Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.               

Barang cetakan dan penggandaan ini dibutuhkan dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kantor 

selama tahun 2008. 
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− Tersedianya alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini dibutuhkan 

dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi 

kantor selama tahun 2008 

− Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 

daerah. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

(perjalanan dinas luar daerah) dilaksanakan dalam rangka 

perjalanan kedinasan dengan instasi terkait selama                 

tahun 2008  

− Tersedianya bahan pembersih dan alat pembersih.              

Bahan pembersih dan alat pembersih ini dibutuhkan dalam 

rangka peningkatan kebersihan kantor selama tahun 2008. 

2) Program  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

output (keluaran) pokok antara lain : 

− Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung 

kantor. Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan gedung 

kantor ini dibutuhkan dalam rangka peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur selama tahun 2008. 

3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) lainnya. Realisasi pelaksanaan program dan 

kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain : 

− Terselenggaranya pelatihan keterampilan kewirausahaan 

dan praktek berbagai kreasi sulaman serta bordir bagi 

keluarga miskin di Kota Medan yang diikuti oleh 30 orang 

peserta dari 3 KUBE (KUBE Sehati, KUBE Bersama dan 

KUBE Jerima). Pelatihan ini diarahkan untuk membantu 

mereka memiliki keterampilan guna menambah pendapatan 

keluarganya. 

4) Program Pembinaan Anak Terlantar 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain : 

− Terselenggaranya pelatihan keterampilan anak terlantar bagi 

30 peserta dengan memberikan pelatihan kreasi daur ulang 
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barang bekas, pembuatan gerabah dan pembuatan pupuk 

kompos. Pelatihan keterampilan ini diberikan untuk 

menambah ilmu pengetahuan peserta di bidang 

kewirausahaan. 

5) Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain : 

− Terselenggaranya pelatihan keterampilan kepada 30 orang 

penyandang cacat tuna rungu, dalam bentuk pelatihan 

kreasi gerabah, daur ulang barang bekas dan kreasi jahitan 

payet/manik-manik. 

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain : 

− Terselenggaranya penyuluhan tentang PMKS kepada 

aparatur kelurahan di kota Medan sebanyak 151 orang 

dalam 2 angkatan. Pesertanya adalah para Kaur 

Kesejahteraan Sosial Kelurahan se-Kota Medan. 

Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan 

peserta mengenai PMKS. 

− Terselenggaranya penyuluhan tentang Perlindungan Anak 

kepada aparatur Kecamatan se-Kota Medan.               

Pesertanya sebanyak 21 orang terdiri dari para Kasi Trantib 

Kecamatan se-Kota Medan. Penyuluhan ini dimaksudkan 

untuk mensosialisasikan UU Perlindungan Anak serta 

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan hal 

lain yang terkait dengan perlindungan anak. 

− Terselenggaranya pelatihan penyusunan data PMKS 

kepada 21 aparatur kecamatan se-Kota Medan.         

Pesertanya terdiri dari 21 orang Kasi Kesejahteraan  Sosial 

Kecamatan se-Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberi pelatihan penyusunan data PMKS yang lebih 

akurat kepada para peserta. 

7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain : 
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− Terselenggaranya pembinaan dan pemeriksaan kesehatan 

(tes HIV/AIDS) kepada para PSK. Peserta kegiatan ini 

adalah sebanyak 40 orang PSK dan pembinaan diadakan 

untuk meningkatkan kewaspadaan peserta akan resiko 

pekerjaannya dan didorong untuk meninggalkan aktivitasnya 

sebagai PSK. 

− Terselenggaranya pembinaan kepada anak jalanan.   

Peserta berjumlah 35 orang anak jalanan dan pembinaan 

diadakan untuk meningkatkan kesadaran peserta untuk tidak 

lagi hidup di jalanan dan kembali kepada keluarganya. 

− Terselenggaranya penyuluhan tentang resiko hidup di 

jalanan kepada gelandangan dan pengemis. Kegiatan ini 

diikuti oleh 20 orang gelandangan dan pengemis dan 

ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan peserta resiko 

hidup di jalan. Bagi mereka juga diadakan tes kesehatan 

(cek HIV/AIDS). 

Penyelenggaraan Urusan Sosial selama tahun 2008 menghasilkan 

manfaat dan dampak antara lain : 

- Peningkatan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, 

dan panti rehabilitasi menjadi 69 buah tahun 2008. 

c. SKPD Penyelenggara 

Kebutuhan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, menyebabkan 

pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai tugas otonomi 

sebahagian besar melibatkan beberapa SKPD yang berada            

di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan, sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi yang ditetapkan. Salah satu SKPD 

penyelenggara urusan sosial adalah Kantor Sosial Kota Medan. 

Dalam melaksanakan tupoksinya di bidang pembangunan sosial, 

SKPD ini melakukan koordinasi antar SKPD, maupun antara SKPD 

dengan instansi vertikal yang terkait. Oleh karenanya Kantor Sosial 

Kota Medan merupakan frontliner dalam penyelenggaraan urusan 

sosial selama tahun 2008 
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d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan sosial selama tahun 2008 tidak terlepas 

dari kualitas SDM aparatur penyelenggara. SDM aparatur yang 

memiliki integritas dan kompetensi akan lebih banyak 

mempengaruhi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan 

sosial yang selaras dengan harapan masyarakat. Profil aparatur 

Kantor Sosial Kota Medan dapat disajikan sebagai berikut : 

Pegawai Negeri Sipil Dilihat dari Jumlah  
dan Kualifikasi Pendidikan  

 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah % 

1 SD/MI     

2 SMP/MTs     

3 SMA/SMK/MA 6 37,5 

4 D1, D2, D3 Sederajat 1 6,25 

5 S-1 8 50,00 

6 S-2 1 6,25 

  Jumlah 16   

 

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS yang 

dimiliki Kantor Sosial Kota Medan berpendidikan S-1 (50%), namun 

demikian potensi tersebut belum sepenuhnya dapat mengisi 

kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam SKPD. Salah satu 

masalah penyelenggaraan urusan sosial di bidang SDM adalah 

masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kualifikasi 

pendidikan di bidang kesejahteraan sosial (STKS). 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilihat dari Pangkat dan Golongan 

No Pangkat / Golongan Jumlah % 

1 Gol. II 1 6,25 

2 Gol. III 14 87,5 

3 Gol. IV 1 6,25 

  Jumlah 16   

 
PNS Dilihat dari Komposisi Jabatan Struktural dan Fungsional  

No Uraian Jumlah % 

1 Kepala Kantor Sosial 1 20 

2 Kasubbag Tata Usaha 1 20 

3 Kasi Bina Sosial 1 20 

4 Kasi Rehabilitasi Sosial 1 20 

5 Kasi Pelayanan Sosial - - 

  Jumlah 4   
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e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan sosial selama tahun 2008 juga didukung oleh alokasi 

anggaran belanja daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan 

urusan sosial selama tahun 2008 alokasi belanja daerah yang 

ditetapkan adalah : 

- Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp.      943.931.502,- 

- Belanja Langsung sebesar   Rp.   1.022.036.500,- 

- Total Belanja Daerah sebesar  Rp.   1.965.968.002,- 

-  

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang dijalankan 

seperti efesiensi, efektif, transparan, dan akuntabel, maka realisasi 

belanja daerah untuk urusan sosial per 31 Desember 2008 sebesar 

Rp 1.475.412.400,- atau 75,05% dari total anggaran belanja daerah 

yang dialokasikan. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan sosial, pada dasarnya 

melalui beberapa tahapan pokok yaitu : (a) penyusunan rancangan 

awal (Rancangan Renja-SKPD), (b) Pelaksanaan Forum SKPD / 

Gabungan SKPD dan Musrenbang, (c) Penetapan Renja-SKPD. 

 

Perencanaan pembangunan urusan sosial dirumuskan secara 

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan sosial juga 

mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 dan 

Renstra Kantor Sosial Kota Medan Tahun 2006-2010.            

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan 

terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggarannya dengan pemerintahan tingkat atasan. 
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g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan sosial, Kantor 

Sosial Kota Medan dilengkapi oleh perlengkapan kantor seperti 

mobilair dan prasarana pelayanan administrasi lainnya.            

Kendala yang paling menonjol belum adanya prasarana dan 

sarana kerja seperti transportasi dan panti rehabilitasi serta masih 

terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan. 

h. Permasalahan dan Solusi 

Walaupun berbagai indikator kependudukan dan ekonomi 

menunjukkan adanya perkembangan positif selama tahun 2008, 

namun penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial 

tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala 

yang kompleks. Dalam seluruh kehidupan kemasyarakatan 

diberbagai daerah akan selalu terdapat atau terjadi masalah-

masalah sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Perbedaannya hanya terletak pada kuantitas dan kualitas 

dari masalah-masalah sosial tersebut. Oleh karena itu, masalah-

masalah sosial pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor 

eksternal, yang membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan 

masyarakat tersebut, seperti : 

a. Faktor ekonomi 

b. Faktor globalisasi informasi yang mengakibatkan             

kerentanan budaya 

c. Faktor alam yang menimbulkan bencana 

d. Faktor konflik internal dalam masyarakat yang menimbulkan 

disintegrasi sosial 

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dari permasalahan              

dan kendala tersebut, sebagai berikut : 

a. Meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat 

b. Meningkatkan jaringan kerja dan sinkronisasi program di antara 

instansi terkait 

c. Meningkatkan ketahanan lokal dan budaya daerah 
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d. Memaksimalkan fungsi aparatur pemerintahan 

e. Meningkatkan sarana dan prasarana 

B.12. Urusan Ketenagakerjaan 

Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan 

dalam bidang ketenagakerjaan yang dipimpin oleh seorang kepala 

dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 

rumah tangga daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan 

melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok          

sebagai berikut : 

1) Program  Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 

1.2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/ operasional 

1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

1.7. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung Administrasi 

Teknis Perkantoran  

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
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3)   Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

3.1. Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya 

4)   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

4.2. Penyusunan Renja  SKPD 

5) Program Peningkatan  Kualitas  dan Produktivitas Tenaga Kerja 

5.1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

5.2. Penyuluhan dan bimbingan penempatan tenaga kerja 

5.3. Pelatihan keterampilan las 

5.4. Pelatihan keterampilan tehnisi komputer 

5.5. Pelatihan keterampilan sepeda motor 

5.6. Pendidikan dan latihan dibidang Tata Boga 

5.7. Pendidikan dan latihan dibidang Elektronik 

5.8. Monitoring TKI di Penampungan 

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

6.1. Analisa tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja  

7) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

7.1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional  

8) Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standard/ Ideal 

8.1. Rapat koordinasi aparatur dalam penetapan upah 

minimum tenaga kerja 

8.2. Penyelesaian kasus-kasus buruh dengan perusahaan 

8.3. Studi banding 

8.4. Monitoring aksi unjuk rasa dan mogok kerja 

9) Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja  

9.1. Pemeriksaan rutin, monitoring dan kunjungan                 

ke perusahaan 

9.2. Penggalakan bulan keselamatan dan kesehatan               

kerja (K3) 
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b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Ketenagakerjaan 

selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD / DPA-SKPD 

yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna 

dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan ketenagakerjaan menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Tersedianya jasa surat menyurat. Hal ini dibutuhkan untuk 

terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dengan 

menyediakan materai dan perangko selama 1 tahun. 

- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 

untuk di lingkungan kantor dengan maksud agar tercipta 

suasana kantor yang sehat dan bersih. 

- Tersedianya alat tulis kantor dengan tujuan untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor 

dan fotocopy selama tahun 2008, sekaligus 

penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD pada 

urusan ketenagakerjaan. 

- Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor.                  

Hal ini dibutuhkan dalam rangka penggantian alat listrik 

berupa Bola Lampu Pijar, Lampu TL, Kabel dan Wayar 

dalam rangka penerangan kantor selama tahun 2008. 

- Tersedianya tenaga kerja petugas keamanan kantor dan 

petugas kebersihan kantor dengan tujuan untuk terjaminnya 

keamanan dan kenyamanan kantor selama tahun 2008. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

- Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam rangka 

memperlancar urusan dinas/operasional kantor, agar 

aktivitas operasional terlaksana dengan baik melalui 

pengadaan  Sepeda Motor untuk tahun 2008. 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 279 

 

 

 

- Tersedianya Filling Cabinet dalam rangka penyimpanan 

arsip dengan aman sehingga arsip administrasi tersimpan 

dengan rapi dan memudahkan untuk mencari berkas yang 

dibutuhkan dengan cepat dan mudah. 

- Tersedianya pengadaan alat pendingin ruangan (AC) dalam 

rangka kenyamanan dan pelayanan terhadap masyarakat. 

- Tersedianya sarana dan prasarana Komputer dan Lap Top 

dalam rangka mendukung proses kegiatan administrasi 

kantor. 

- Terpeliharanya sarana komputer, mesin tik dan instalasi 

listrik lainnya dalam rangka mendukung program dan 

kegiatan administrasi kantor. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atributnya 

untuk memperlancar tugas dan identitas aparatur selaku 

PNS Pegawai Disnaker Pemko Medan. 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 

yang akan dilaksanakan selama tahun 2009 dan capaian 

kinerja melalui Lakip Tahun 2007 sehingga dapat diketahui 

sampai sejauh mana capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja 

Kota Medan. 

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

- Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan kepada pencari 

kerja dan calon angkatan kerja dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan pasar kerja di 

Kota Medan selama tahun 2008. 

- Tersedianya calon tenaga kerja yang terlatih untuk kejuruan 

las, kejuruan tehnisi komputer, kejuruan sepeda motor  

dengan tujuan menyediakan tenaga kerja terampil pada 

bidang tertentu di samping diharapkan para calon tenaga 

kerja yang terlatih tersebut mampu membuka usaha sendiri. 

- Tersedianya tenaga terampil bagi ibu-ibu pada bidang tata 

boga sehingga diharapkan mampu menambah pendapatan 

hidup keluarga dan mampu untuk membuka usaha sendiri 
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serta menambah keahlian para pencari kerja dibidang 

kejuruan tata boga. 

- Tersedianya tenaga kerja yang memiliki kemampuan 

dibidang elektronika kejuruan Tehnisi AC, Kulkas dan HP. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka lapangan usaha dan 

menambah keahlian angkatan kerja. 

- Terpenuhinya prosedur TKI dalam rangka penyelenggaraan 

pengiriman TKI sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

- Mengetahui besarnya kesempatan kerja dan kondisi 

angkatan kerja di Kota Medan dengan tujuan untuk 

memberikan informasi kepada para pencari kerja untuk 

tahun 2008. 

7. Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal 

- Terlaksananya standar Upah Minimum Kota Medan dan 

penetapan Upah Minimum Kota Medan untuk tahun 2009    

di Kota Medan. 

- Terfasilitasinya penyelesaian kasus-kasus PHI dan PHK 

melalui Mediasi oleh Pegawai Mediator serta tertanganinya 

Perselisihan Hubungan Industrial sesuai ketentuan antara 

pekerja/buruh dan pengusaha di Kota Medan. 

- Adanya perbandingan tingkat Upah Tenaga Kerja dalam 

Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

buruh/pekerja di Kota Medan pada tahun 2009. 

- Mendeteksi terjadinya unjuk rasa tenaga kerja di                

Kota Medan dan berupaya menyelesaikan permasalahan 

unjuk rasa yang ada di Kota Medan selama tahun 2008. 

8. Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

- Terlaksananya ketentuan undang-undang ketenagakerjaan 

dan perlindungan terhadap tenaga kerja oleh perusahaan-

perusahaan di Kota Medan pada tahun 2008. 

- Terciptanya kesadaran yang tinggi oleh perusahaan-

perusahaan di Kota Medan dalam mengimplementasikan    

K-3 sehingga menurunkan tingkat kecelakaan di perusahaan 
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serta melaksanakan upacara bulan K-3 di setiap 

Perusahaan yang ada di Kota Medan. 

c. SKPD Penyelenggara 

Untuk meningkatkan keterpaduan antara kebijakan, program dan 

kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2008, 

menyebabkan pengelolaan urusan pemerintahan daerah sebagai 

tugas otonom, sebahagian besar melibatkan beberapa SKPD yang 

berada di bawah lingkungan Pemerintah Kota Medan.             

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan salah satu 

SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Dinas 

Tenaga Kerja Kota Medan. Dalam melaksanakan tupoksinya di 

bidang pembangunan ketenagakerjaan, SKPD ini melakukan 

koordinasi antar SKPD maupun antara SKPD dengan instansi 

vertikal yang terkait. Oleh karenanya, Dinas Tenaga Kerja Kota 

Medan merupakan front liner dalam penyelenggaraan Urusan 

Ketenagakerjaan selama tahun 2008. 

 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan selama tahun 2008 

tidak terlepas dari Kualitas SDM aparatur penyelenggara.          

SDM aparatur yang memiliki integritis dan kompetensi akan lebih 

banyak mempengaruhi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

urusan ketenagakerjaan yang selaras dengan harapan masyarakat. 

Profil SDM aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dapat 

disajikan sebagai berikut : 

 

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Jumlah dan  
Kualifikasi Pendidikan 

 

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah (orang) % 

1. SD/MI 1 1,39 

2. SMP/MI 2 2,78 

3. SMA/SMK/MA 23 31,94 

4. D-III 1 1,39 

5. S-1 45 62,50 

6. S-2 - - 

7. S-3 - - 

 Jumlah 72 100 
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Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS yang 

ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan berpendidikan S-1        

(62,50%), namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya 

dapat mengisi kompetensi tehnis yang dibutuhkan dalam SKPD 

seperti teknik untuk ditempati di bidang pengawasan sebagai 

Penyidik PPNS. 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari Pangkat dan Golongan  

No. Pangkat/Golongan Jumlah % 

1. Golongan  I - - 

2. Golongan  II 8 11,11 

3. Golongan  III 58 80,56 

4. Golongan  IV 6 8,33 

 Jumlah 72 100 

 

PNS dilihat dari Komposisi Jabatan Struktural dan Fungsional  

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah % 

 Jabatan Struktural    
1. Kepala Dinas            1   1,56  

2. Kepala Sub Dinas           5   7,81  

3. Kepala Bagian Tata Usaha            1   1,56  

4. Kasi / Kasubbag          21   32,81  

    

 Jabatan Fungsional    

1. Pegawai Pengawas         10   15,62  

2. Pegawai Perantara          15   23,44  

3. Pegawai Pengantar Kerja          11   17,19  

 Jumlah         64   100  

 
Dari total jumlah PNS yang ada, 50% adalah PNS Jabatan 

Fungsional yang terdiri dari Pegawai Pengawas, Pegawai 

Perantara dan Pegawai Pengantar Kerja. Namun berdasarkan 

jumlah perusahaan yang ada di Kota Medan yaitu sebanyak            

± 2.936, jumlah pegawai tersebut  tidak memadai untuk mengawasi 

perusahaan yang ada di Kota Medan dan diperkirakan kekurangan 

jabatan Fungsional Pengawas sebanyak 25 orang 

. 
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e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan ketenagakerjaan selama tahun 2008 juga didukung oleh 

alokasi anggaran belanja daerah yang relatif memadai. 

 

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan tenaga kerja selama 

tahun 2008 alokasi belanja daerah yang ditetapkan adalah : 

- Belanja Tidak Langsung sebesar   Rp.    3.607.963.782,- 

- Belanja Langsung sebesar   Rp.    1.242.032.000,- 

Total Belanja Daerah sebesar   Rp.    4.849.995.782,- 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang dijalankan 

seperti efesiensi, efektif, transparan, dan akuntabel, maka realisasi 

belanja daerah untuk urusan Tenaga Kerja per 31 Desember 2008 

sebesar Rp. 4.261.208.732,- atau 87,86% dari total anggaran 

belanja daerah yang dialokasikan.  

 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan, pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok, yaitu : 

2. Penyusunan rancangan awal (Rancangan Kerja – SKPD) 

3. Pelaksanaan forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang 

4. Penetapan Renja – SKPD 

Perencanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan dirumuskan 

secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan 

ketenagakerjaan juga mengacu kepada RPJMD Kota Medan 

Tahun 2006-2010 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Medan 

Tahun 2006-2010. 

Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan terus 

ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggarannya dengan pemerintahan tingkat atasan. 
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g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja selama tahun 2008 

didukung oleh prasarana dan sarana tenaga kerja yang terus 

diusahakan peningkatan dan kualitasnya. Saat ini Dinas Tenaga 

Kerja Kota Medan didukung fasilitas tanah dan bangunan kantor 

yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi 

sebagai hak pinjam pakai. 

Adapun tanah dan bangunan yang dimiliki/ditempati berupa : 

a. Tanah  

Tanah milik Dinas Tenaga Kerja Kota Medan seluas 1.500 m2 

yang terletak di Jl. Sekip No. 49 Medan, terdiri dari : 

- Tanah Persil 1.000 m2 yang terletak di Jl. Sekip yang saat ini 

ditempati oleh kantor P4-D Medan. 

- Tanah Persil Perkantoran terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim 

No. 14 Medan dengan luas tanah 1.500 m2, tanah ini 

dikuasai sejak tahun 1963 hingga sekarang dan mempunyai 

sertifikat tanah atas nama Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara. 

b. Bangunan Kantor 

- Bangunan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja seluas 800 m2 

yang terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 14 Medan, hak 

pinjam pakai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Propinsi Sumatera Utara. 

- Bangunan gedung kantor seluas 450 m2 yang terletak di Jl. 

Sekip No. 49 Medan dan pada saat ini dipakai oleh kantor 

P4-D Sumatera Utara. 

c. Sarana/Peralatan 

Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dilengkapi juga dengan 

peralatan berupa kursi, meja, mesin tik, komputer, lap top dan 

kendaraan roda dua sebanyak 3 unit, dan lain-lain. 
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h. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan 

Peningkatan akses, mutu dan manajemen Tenaga Kerja sampai 

tahun 2008 masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan 

pokok, antara lain : 

1. Masih banyak jumlah pengangguran yang bertambah setiap 

tahun, disamping itu pada saat ini terjadi krisis global sehingga 

banyak perusahaan yang menutup usahanya dan berdampak 

pada semakin bertambahnya tingkat pengangguran yang sudah 

ada dan terbatasnya lowongan kerja yang ada. 

2. Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Kota 

Medan, disebabkan karena sebahagian angkatan kerja memiliki 

latar belakang pendidikan sekolah SMA dan kurang mempunyai 

keterampilan sehingga sulit diterima di perusahaan. 

3. Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan peraturan 

pemerintah yang ditetapkan, diantaranya Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerapan 

UMK Kota Medan. 

4. Masih kurangnya pemahaman Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Perusahaan, untuk menjaga keselamatan para 

pekerja/buruh dan menjaga kesehatannya bagi para 

pekerja/buruh. 

5. Masih kurangnya pemberdayaan peran fungsi pekerja/buruh, di 

samping masih adanya perselisihan antara buruh dengan 

perusahaan, disamping masih ada buruh yang berunjuk 

rasa/demon untuk menuntut hak-hak normatifnya. 

6. Masih banyak masyarakat meminta/mendaftar dalam rangka 

pendidikan dan pelatihan atau bimtek-bimtek yang dilaksanakan 

oleh Disnaker Kota Medan. 

7. Perlunya penambahan dana insentif pegawai pengawasan yang 

melaksanakan pengawasan dan pegawai mediator dalam 

rangka penyelesaian kasus-kasus    di perusahaan. 

8. Masih perlunya diadakan Bimtek kepada perusahaan dalam 

rangka penempatan tenaga kerja AKAD dan AKL. 
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9. Masih perlunya diadakan Bimtek terhadap Pegawai Pengawas 

tentang pengawasan penggunaan alat-alat berat berupa Bejana 

tekanan, Lift, dan lain-lain. 

10. Prosedur penempatan tenaga kerja AKAD dan AKL tidak sesuai 

dengan perkembangan keadaan iklim usaha, kurangnya 

perlindungan tenaga kerja sejak dimulainya rekruitmen sampai 

penempatan tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja 

Indonesia (TKI) yang menjadi masalah di luar negeri, di 

samping itu masih rendahnya SDM TKI yang ditempatkan ke 

luar negeri di sektor informal sehingga kurang memahami 

aturan dan peraturan tentang tenaga kerja. 

11. Masih banyaknya pengguna TKA belum memahami peraturan 

perundang-undangan tentang TKA  dan tidak berjalannya 

proses alih teknologi kepada TKI pendamping TKA. 

12. Perlunya informasi tentang profil ketenagakerjaan                     

di Kota Medan, sehingga dapat diketahui perkembangan 

angkatan kerja dan kesempatan kerja sebagai bahan dalam 

rangka perencanaan masalah penanganan tenaga kerja. 

13. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008. 

s o l u s i  

1. Pelaksanaan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan dalam 

rangka menghadapi krisis global pada saat ini, sehingga 

perusahaan tidak menutup usahanya. 

2. Menambah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan  di    

Dinas Tenaga Kerja Kota Medan terutama Pelatihan Komputer, 

Teknisi HP, AC, Las, dan Perhotelan untuk tahun          

anggaran 2010 sehingga dapat ditampung di pasar kerja. 

3. Pelaksanaan penyuluhan kepada perusahaan dalam rangka 

Sosialisasi Undang-Undang dan Penerapan UMK Kota Medan 

untuk  tahun 2010. 
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4. Pelaksanaan kegiatan upacara di setiap perusahaan dalam 

rangka Penggalakan K-3 untuk menjaga keselamatan dan 

kesehatan para buruh. 

5. Pengadaan penyuluhan terhadap Serikat Buruh di perusahaan 

untuk dapat menyelesaikan masalah di perusahaannya. 

6. Penambahan pendidikan dan pelatihan yang berbasis 

masyarakat untuk anggaran tahun 2010. 

7. Penambahan dana operasional/insentif terhadap Pegawai 

Pengawas dan Pegawai Mediator untuk melaksanakan tugas 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

8. Pengadaan Bimtek terhadap Pegawai Pengawasan terhadap 

tata cara pemakaian alat pemeriksa alat-alat berat yang telah 

diberi  oleh Depnakertrans dari Pusat (Dana APBN). 

9. Dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD dan AKL 

dilakukan penerapan sistem atau prosedur mekanisme tugas 

dan tanggung jawab serta persyaratan dalam rangka 

penempatan tenaga kerja AKAD dan AKL, dan para Tenaga 

Kerja Asing harus mengalihkan teknologi kepada TKI 

Pendamping, sehingga TKI Pendamping dapat melaksanakan 

teknologi. 

B.13. Urusan Koperasi dan UKM 

Sebagai salah satu urusan wajib penyelenggaran pemerintah daerah 

urusan Koperasi secara kelembagaan dikelola oleh Dinas Koperasi 

Kota Medan.  

b. Program dan kegiatan 

Secara konkrit dan operasional, arah kebijakan umum 

pembangunan Kota Medan dibidang koperasi dan usaha kecil 

menengah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok 

selama tahun 2008 sebagai berikut : 

11) Program Pengembangan  Sistim   Pendukung   Usaha  Bagi 

UMKM 

1.1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 

1.2. Pengembangan klaster bisnis 
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1.3. Monitoring dan evaluasi koperasi 

12) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

2.1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 

2.2. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan               

koperasi berprestasi 

2.3. Temu usaha koperasi UKM dan koperasi besar 

13) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan LAKIP  

3.2. Penyusunan Renja  

14) Program Pengembangan  Kewirausahaan  dan Keunggulan 

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

4.1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 

4.2. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 

4.3. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 

4.4. Penyelenggaraan industri rumah tangga, industri            

kecil menengah 

15) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

5.1. Pengembangan potensi unggulan daerah 

5.2. Penyelenggaraan pameran investasi 

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

6.1. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

6.2. Penyediaan alat tulis kantor 

6.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

6.4. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis  

perkantoran 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan koperasi dan usaha kecil 

menengah menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan administrasi perkantoran 

- Tersedianya alat tulis kantor 
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Alat tulis kantor ini dibutuhkan dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor          

selama tahun 2008. 

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor 

selama tahun 2008, sekaligus penyelenggaraan tugas-tugas 

pokok dan fungsi pada urusan koperasi. 

- Tersedianya jasa kebersihan kantor 

Alat kebersihan kantor ini dibutuhkan dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan kebersihan kantor            

selama tahun 2008. 

- Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 

perkantoran. 

Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran ini 

dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008. 

2) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

- Terlaksananya  pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan  keuangan tahun 2008 melalui rencana kerja 

tahun 2009. 

- Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan  keuangan (Lakip tahun 2007) dimaksudkan 

untuk memenuhi laporan akuntabilitas instansi pemerintah 

(Lakip) Dinas Koperasi Kota Medan. 

3) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 

- Mengikutsertakan KUKM dalam pameran dalam/luar daerah 

dengan 2 kegiatan, yakni Pekan Raya Sumatera Utara dan 

Pameran Smesco berupa pameran produk unggulan, 

sehingga diharapkan terjalin kontak dagang antara peserta 

dengan pengunjung. 

- Terselenggaranya pameran investasi Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Tahun 2008 di Plaza Medan Fair guna 
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menunjang pemasaran hasil produk unggulan KUKM yang 

ada di Kota Medan. 

4) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif Usaha Kecil Menengah 

- Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan kepada pelaku 

Usaha Kecil Menengah sebanyak 120 orang untuk 

mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha. 

- Terselenggaranya pelatihan manajemen pengelolaan 

koperasi kepada pengurus koperasi sebanyak 300 orang 

untuk tertibnya administrasi keuangan koperasi. 

- Terselenggaranya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) kepada Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak       

20 UKM serta diperolehnya sertifikasi merk bagi produk 

UKM tersebut. 

- Terselenggaranya industri rumah tangga dan industri kecil 

menengah kepada pengelola sebanyak 200 orang untuk 

meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan manajemen 

usaha. 

5) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah 

- Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan 

permodalan terhadap 40 UKM dengan tujuan meningkatkan 

kemampuan UKM dalam akses permodalan. 

- Terlaksananya klasifikasi koperasi, kegiatan ini dilaksanakan 

untuk mengetahui perkembangan 200 KSP/USP, dengan 

tujuan memotivasi pengurus koperasi untuk membenahi 

kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi menjadi 

tangguh dan mandiri. 

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi koperasi, kegiatan 

ini merupakan pemutakhiran data terhadap 375 koperasi 

sebagai bahan pembinaan. 

6) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 

- Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman 

perkoperasian terhadap 60 orang. Kegiatan ini dilaksanakan 
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agar anggota/calon anggota koperasi dapat memahami 

maksud dan tujuan serta menjadi anggota koperasi. 

- Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan 

koperasi berprestasi terhadap 50 koperasi dimaksudkan 

agar meningkatnya kemampuan administrasi dan organisasi 

pengelola koperasi. 

- Terlaksananya temu usaha koperasi, UKM dan koperasi 

besar sebanyak 60 koperasi dimaksudkan agar terjalinnya 

kemitraan secara kompetitif. 

Penyelenggaran urusan Koperasi selama tahun 2008 

menghasilkan manfaat dan dampak antara lain : 

- Peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 5,68 % tahun 2008. 

- Peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 0,62%    

tahun 2008. 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara 

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan perkoperasian 

menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi Kota Medan, 

dengan tetap mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait. 

d. Profil Kepegawaian 

Profil SDM aparatur Dinas Koperasi Kota Medan dapat disajikan 

sebagai berikut : Pegawai Dinas Koperasi Kota Medan seluruhnya 

berjumlah 35 orang, yang seluruhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Berdasarkan golongan yang paling tinggi jumlahnya adalah 

Golongan IV :14%, Golongan III: 80% dan Golongan I: 6%. 

 
Komposisi Pegawai 

Dinas Koperasi Kota Medan menurut Golongan 
 

NO Golongan Jumlah (orang) % 

1. IV 5 14 

2. III 28 80 

3. II 4 6 

4. I - - 

 Jumlah 35 100 
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Berdasarkan kualifikasi pendidikan, aparatur Dinas Koperasi            

Kota Medan didominasi oleh sarjana (S-1) = 40% dan SLTA = 45% 

sementara Magister(S-2) = 9% dan Sarjana Muda (D-3) = 6%. 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil 
Dinas Koperasi Kota Medan menurut Kualifikasi Pendidikan 

  
NO Kualifikasi Pendidikan Jumlah (orang) % 
1. S-2 3 9 

2. S-1 14 40 

3. D-3 2 6 

4. SLTA 16 45 

 Jumlah 35 100 

 

Penyelenggaraan urusan koperasi sangat membutuhkan 

pengetahuan teknis perkoperasian, namun berdasarkan data yang 

ada dari 35 orang pegawai Dinas Koperasi Kota Medan, 0% yang 

mempunyai latar belakang di bidang perkoperasian (Sarjana 

Koperasi) dan 27 orang (77%) pernah mengikuti kursus teknis / 

fungsional perkoperasian. Namun jumlah ini sangat tidak berarti 

bila dibandingkan dengan jumlah koperasi 1.800 unit dan 24.000 

UKM. Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi 

pegawai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kota di 

bidang perkoperasian. 

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan 

urusan koperasi selama tahun 2008 didukung oleh alokasi 

anggaran yang terdiri dari :  

� Belanja tidak  langsung sebesar  Rp 1.748.198.690,-  

� Belanja langsung sebesar   Rp    811.016.000,-  

Total belanja daerah SKPD Rp 2.559.214.690,-  

Berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja 

daerah untuk urusan koperasi per 31 Desember 2008 sebesar      

Rp. 2.367.587.870,- atau 92,51 % dari total anggaran belanja.   
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f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan koperasi pada dasarnya 

melalui beberapa tahapan pokok, yakni : (a) penyusunan 

rancangan awal/Renja SKPD, (b) Pelaksanaan forum SKPD/ 

Gabungan SKPD dan Musrenbang, (c) Penetapan Renja – SKPD. 

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan koperasi juga 

mengacu kepada RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 dan 

Renstra Dinas Koperasi Kota Medan Tahun 2006-2010. 

g. Kondisi  sarana dan Prasarana  

Dinas Koperasi Kota Medan didukung oleh prasana dan sarana 

seperti kendaraan dan alat kerja lainnya. Berikut ini disajikan 

kondisi sarana dan prasana Kerja Dinas Koperasi  Kota Medan 

sebagai berikut : 

1. Gedung yang ditempati oleh Dinas Koperasi Kota Medan seluas 

506 M2 dari total tanah seluas 1.483 M2 atau sebesar 34,12%. 

2. Asset milik Dinas Koperasi sebanyak 11 jenis.  

h. Permasalahan dan Solusi 

Berdasarkan kondisi umum pemberdayaan koperasi dan UKM 

tersebut di atas, maka beberapa masalah pokok yang masih 

dihadapi dalam penyelenggaraan pemberdayaan koperasi & UKM 

di Kota Medan sampai tahun 2008 dapat disajikan sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya Akses Permodalan Koperasi dan UKM 

Akses permodalan Koperasi & UKM dapat dilihat dari laporan 

pelaksanaan RAT Koperasi, sampai dengan tahun buku 2007 

berjumlah 323 unit atau 21,34%. 

 

2. Masih rendahnya Akses Pasar dan Peluang Pasar 

Walaupun peluang pasar di Kota Medan cukup menjanjikan 

seiring dengan perkembangan kota, namun koperasi masih 

terbatas melayani anggota, begitu juga UKM. Volume Usaha 

sangat kecil karena keterbatasan SDM dan                   

keterbatasan permodalan. 

 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 294 

 

 

 

3. Masih rendahnya akses manajemen dan organisasi koperasi  

Akses manajemen dan organisasi koperasi yang dikelola secara 

baik sesuai UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian baru 

sekitar 14,6% atau 223 unit koperasi berprestasi.                    

Hal ini disebabkan oleh rendahnya SDM pengelola koperasi. 

 

4. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna 

Penguasaan teknologi tepat guna pada umumnya masih sangat 

tertinggal, di samping belum mampu membiayai tenaga yang 

professional juga karena keterbatasan sumber permodalan. 

 

5. Masih rendahnya kemampuan kemitraan koperasi dan UKM 

Kemampuan kemitraan koperasi dan UKM juga masih sangat 

ketinggalan, walaupun ada beberapa Koperasi dan UKM selalu 

diikutsertakan dalam pameran seperti PRSU, PRJ, SMESCO 

dan pameran lainnya namun jumlahnya masih sangat terbatas. 

 

6. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya 

yang dilakukan, antara lain : 

1. Mendorong perluasan akses permodalan melalui program bina 

lingkungan dari Badan Usaha Milik Negara dan Program PNPM 

dari Perbankan. 

 

2. Mendorong penguatan kemitraan pedagang tradisional di pasar-

pasar kota Medan melalui Nota Kesepahaman antara 

Pemerintah Kota Medan dengan Pihak Kadin dan Pinbuk serta 

instansi terkait. 
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3. Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota 

selama tahun 2008 maka program dan kegiatan harus 

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan                 

efektivitas pelaksanaannya.  

B.14. Urusan Penanaman Modal 

Dalam rangka mengefektifkan tugas-tugas desentralisasi dan otonomi 

daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama     

tahun 2008 mencakup urusan Penanaman Modal.  

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan penanaman modal sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok      

sebagai berikut : 

1)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan pokoknya antara lain : 

1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik  

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor  

1.3. Penyediaan alat tulis kantor 

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 

1.6. Penyediaan makanan dan minuman 

1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

1.8. Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi/ 

teknis perkantoran  

 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan pokoknya antara lain : 

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor 

2.3. Pengadaan mebeleur 

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur  
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3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Kegiatan pokoknya antara lain : 

3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan  

Kegiatan pokoknya antara lain : 

4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD 

 

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Kegiatan pokoknya antara lain : 

5.1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan 

penanaman modal 

5.2. Penyelenggaraan pameran investasi 

 

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Kegiatan pokoknya antara lain : 

6.1. Penyusunan sistem informasi penanaman modal             

di daerah 

6.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal 

selama tahun 2008 mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang 

ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasil guna dari 

implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan 

kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi program dan 

kegiatan urusan penanaman modal daerah selama Tahun 2008 

didukung oleh alokasi belanja yang ditetapkan sebagai berikut:  

- Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp.   981.466.375,- 

- Belanja Langsung sebesar   Rp.1.022.032.000,- 

Total Belanja Daerah SKPD  Rp.2.003.498.375,- 
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Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja 

daerah untuk urusan penanaman modal per 31 Desember 2008 

sebesar Rp 1.482.117.910,- atau 73,98% dari total anggaran 

belanja yang dialokasikan. 

 

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan penanaman modal menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut:   

 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain: 

- Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung aktivitas kantor 

melalui pembelian peralatan listrik dan elektronik 

- Tersedianya jasa kebersihan kantor  

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung aktivitas kantor 

melalui pembelian peralatan kebersihan dan                  

bahan pembersih 

- Tersedianya alat tulis kantor 

ATK dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan 

pelaksanaan administrasi kantor selama tahun 2008. 

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor 

selama tahun 2008. 

- Tersedianya makanan dan minuman 

Untuk mendukung pelaksanakan rapat-rapat kantor 

disediakan makanan dan minuman rapat dan tamu.  

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

Pada Tahun 2008 telah terselenggara koordinasi dan 

kerjasama di bidang penanaman modal sebagai berikut : 
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- Koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang, tanggal 

26 s/d 29 Nopember 2008 

- Koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 s/d 7 

Desember 2008 

Sehubungan dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan  Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka 

diadakan koordinasi investasi untuk meninjau langsung 

dan mempelajari pelaksanaan pelayanan publik (one 

stop service). 

- Tersedianya jasa tenaga kerja pendukung administrasi/ 

teknis perkantoran  

Ada sebanyak 2 (dua) orang pegawai honor ditempatkan 

untuk  mendukung administasi/teknis perkantoran.  

 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain: 

- Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 

Pada Tahun 2008 dilakukan pengadaan 4 unit AC dan 

pemasangannya  untuk memenuhi perlengkapan             

gedung kantor 

- Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi peralatan 

gedung kantor melalui pengadaan paket komputer, 

proyektor dan screen. 

-   Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala           

gedung kantor 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi pemeliharaan 

rutin/berkala gedung kantor 

-   Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/               

berkala mebeleur 
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Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi pemeliharaan 

rutin/berkala mebeleur 

 

3) Program  Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain: 

-   Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan 

keuangan Kantor PMD Kota Medan Tahun 2007 sebanyak 

27 eksemplar.  

Dokumen ini dimaksudkan untuk mempertanggung-

jawabkan kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah           

Kota Medan kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan 

perencanaan kerja Tahun Anggaran 2008. 

 

4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain: 

- Koordinasi  Perencanaan  dan  Pengembangan   

Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kota Medan              

Tahun 2008 telah terselenggara pada tanggal 23 Desember 

2008 di Hotel Dharma Deli Medan. Hasil Koordinasi 

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 

Tahun 2008 dituangkan dalam bentuk rumusan sebanyak 50  

eksemplar. Melalui KP3MD Kota Medan Tahun 2008, terjalin 

koordinasi yang melibatkan stakeholder dalam 

mengkomunikasikan prosedur perizinan pelaksanaan yang 

terkait dengan penanaman modal di Kota Medan dalam 

rangka mewujudkan pelayanan penanaman modal yang 

efektif dan efisien, serta menentukan arah kebijakan 

penanaman modal Tahun 2009. 

- Terselenggaranya pameran investasi Tahun 2008 

Pada Tahun 2008 telah terselenggara promosi penanaman 

modal melalui investasi sebagai berikut: 
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- Pekan Raya Sumatera Utara pada Tanggal 19 Maret 

2008 s/d 15 April 2008 di Tapian Daya Medan. 

- Invesda Expo pada Tanggal 7 s/d 10 Agustus 2008 di 

Jogja Expo Center, Yogyakarta 

- Sumatera Utara Expo II pada Tanggal 18 s/d                  

21 Desember 2008 di Kartini Expo, Jl. Jenderal Gatot 

Subroto Kav. 37, Jakarta 

- Medan Fair pada Tanggal 5 s/d 21 Desember 2008, di 

Stand Pemko Medan, PRSU Tapian Daya Medan 

Di samping itu, dilaksanakan kunjungan pameran Sumatera 

Expo pada Tanggal 7 s/d 20 November 2008 di Gedung 

Pusat Promosi Sumatera, Batam. 

Pameran investasi dimaksudkan untuk menginformasikan 

peluang, potensi dan perkembangan investasi di              

Kota Medan kepada calon investor dan masyarakat luas. 

 

5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) pokok antara lain: 

- Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang penanaman modal. 

Pada Tahun 2008 telah terselenggara monitoring PMA dan 

PMDN di Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memonitor serta mengevaluasi keberadaan dan 

perkembangan PMA dan PMDN di Kota Medan. 

Penyelenggaraan program dan kegiatan penanaman modal  

selama Tahun 2008 telah memberikan dampak sebagai berikut : 

- Meningkatnya pengetahuan aparatur bidang penanaman modal 

melalui koordinasi dan konsultasi dengan instansi penanaman 

modal di daerah lain berkaitan dengan UU Nomor 25          

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
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Perangkat Daerah, sehingga aparatur diharapkan mampu 

meningkatkan pelayanan penanaman modal. 

 

- Terjalin koordinasi  yang   melibatkan  stakeholder   dalam 

rangka mewujudkan pelayanan penanaman modal yang efektif 

dan efisien, serta menentukan arah kebijakan            

penanaman modal. 

 

- Calon investor   dan masyarakat   memperoleh    informasi 

tentang potensi, peluang dan perkembangan penanaman modal 

di Kota Medan. 

 

- Diperolehnya data keberadaan dan perkembangan perusahaan 

PMA dan PMDN di Kota Medan.  

- Penurunan realisasi PMDN pada tahun 2008 dibanding       

tahun 2007 sebesar 82,5%.  

c. SKPD Penyelenggara 

Secara kelembagaan penyelenggaraan urusan penanaman modal 

menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal Daerah 

Kota Medan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKPD melakukan 

koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 

Badan Investasi dan Promosi Propinsi Sumatera Utara serta SKPD 

yang terkait dengan penanaman modal. 

d. Profil SDM Aparatur 

Profil Kepegawaian Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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Komposisi Pegawai 
Kantor Penanaman Modal Kota Medan menurut  

Pendidikan dan Golongan 
 

NO URAIAN 
JUMLAH 
(ORANG) 

1 Jumlah Pegawai 24 

  1.1. PNS   22 

  1.2.    Honor dan PHL 2 

2 Kualifikasi Pendidikan PNS   

  1.1.    SLTA Sederajat 3 

  1.2.    D3 Sederajat 2 

  1.3.    S1 Sederajat 14 

  1.4.    S2 Sederajat 3 

3 Pangkat/Golongan   

  1.1.    Golongan I - 

  1.2.    Golongan II 2 

  1.3.    Golongan III 17 

  1.4.    Golongan IV 3 

4 Jumlah Pejabat Struktural 5 

5 Jumlah Pejabat Fungsional - 

 
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, PNS pada Kantor Penanaman 

Modal Daerah Kota Medan yang paling tinggi jumlahnya yaitu 

Sarjana (S1) sebesar 63,6 persen. Sedangkan berdasarkan 

golongan yang paling tinggi jumlahnya yaitu golongan III sebesar 

77,2 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan maupun golongan, 

pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal telah dapat 

dipenuhi, namun untuk meningkatkan kinerja Kantor Penanaman 

Modal Daerah Kota Medan, aparatur yang memiliki latar belakang 

pendidikan di bidang ekonomi masih dibutuhkan dimana 

berdasarkan data yang tersedia PNS dengan latar belakang 

pendidikan di bidang ekonomi hanya sebesar 45,4 persen. 
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e. Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Implementasi program dan kegiatan urusan penanaman modal 

daerah selama Tahun 2008 didukung oleh alokasi belanja yang 

ditetapkan sebagai berikut:  

- Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp     981.466.375,- 

- Belanja Langsung sebesar    Rp  1.022.032.000,- 

- Total Belanja Daerah SKPD  Rp 2.003.498.375,- 

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja 

daerah untuk urusan penanaman modal per 31 Desember 2008 

sebedar Rp. 1.482.117.910,- atau 73,98% dari total anggaran 

belanja yang dialokasikan. 

f. Proses Perencanaan Pembangunan 

Siklus perencanaan pembangunan urusan penanaman modal pada 

dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu : 

- Penyusunan rancangan Renja-SKPD 

- Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang 

- Penetapan Renja-SKPD 

Melalui proses perencanaan yang partisipatif, berbagai aspirasi, 

kepentingan dan masukan yang disampaikan mulai dari tingkat 

kelurahan, kecamatan sampai ketingkat kota dapat disinkronkan 

untuk mengoptimalkan perencanaan kebijakan, program, kegiatan 

dan penganggaran yang terpadu. 

g. Kondisi Prasarana dan Sarana 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman 

modal, Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Medan dilengkapi 

oleh peralatan, perlengkapan dan mebeleur kantor, disamping itu 

dilengkapi pula dengan 1 unit kendaraan roda 4 untuk 

memperlancar aktifitas kantor. Namun masih dibutuhkan 

penambahan sarana dan prasarana antara lain website dan 

database untuk mendukung aparatur menginformasikan peluang, 

potensi dan perkembangan penanaman modal. 
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h. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat 

peningkatan investasi di Kota Medan dapat diuraikan             

sebagai berikut : 

a. Penerbitan izin investasi masih tersebar di berbagai instansi 

sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang relatif besar 

b. Belum dikeluarkannya Perda yang sesuai dengan UU Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

c. Kurangnya  kegiatan  promosi ditingkat nasional maupun 

internasional yang diakibatkan terbatasnya dana dan kurangnya 

koordinasi perencanaan kegiatan pameran investasi  

d. Koordinasi yang belum maksimal antar sektor. 

e. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Untuk mengatasi berbagai masalah dibidang penanaman modal, 

pada masa mendatang perlu mempertimbangkan kebijakan 

sebagai berikut : 

1) Penyederhanaan  prosedur  perizinan penanaman modal 

melalui sistem pelayanan terpadu 

2) Dikeluarkannya  Perda   sebagai pelaksanaan UU Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

3) Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif dan 

berbasiskan teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang 

berskala luas  

4) Peningkatan koordinasi antar tingkat pemerintah maupun 

pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.  

5) Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota 

maka program dan kegiatan harus didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya untuk di 

masa mendatang.  
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B.15.  Urusan Kebudayaan 

Dalam rangka mengefektifkan tugas-tugas desentralisasi dan otonomi 

daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama      

tahun 2008 mencakup urusan kepariwisataan. 

a. Program dan Kegiatan 

Penyelenggaraan urusan kebudayaan sebagai urusan wajib 

selama tahun 2008 meliputi program dan kegiatan pokok,           

sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  

1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor  

1.4. Penyediaan alat tulis kantor  

1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

1.7. Penyediaan makanan dan minuman 

1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

1.9. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis 

perkantoran 

2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan mebeleur 

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 

3.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

4) Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

4.2. Penyusunan rencana kerja SKPD 

5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

5.1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan       

di luar negeri 

5.2. Workshop pemasaran wisata di bidang kepariwisataan 

dan kebudayaan. 
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5.3. Pembuatan alat-alat promosi pariwisata / display 

5.4. Promosi budaya dan kepariwisataan lewat media massa 

dan elektronik 

5.5. Pengembangan jaringan kerja sama destinasi  

pemasaran pariwisata (MICE) 

5.6. Promosi Medan sebagai kota tua 

5.7. Pesona wisata Kota Medan 

5.8. Pesona aneka wisata 

5.9. Pesona wisata bahari 

5.10. Jamuan jamu di bidang kepariwisataan 

5.11. Atraksi kesenian dan budaya penyambutan tamu         

dan wisatawan 

5.12. Penyelenggaraan pemilihan jaka dara Kota Medan 

5.13. Penyelenggaraan duta wisata Kota Medan 

5.14. Atraksi wisata kepariwisataan di daerah objek          

tujuan wisata 

5.15. Pelatihan petugas informasi dan Sapta Pesona  

5.16. Pelatihan terhadap tenaga kerja bidang kepariwisataan 

5.17. Promosi budaya dan kesenian domestik dan                 

mancanegara 

6) Program Pengembangan Nilai Budaya 

6.1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 

7) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

7.1. Pengembangan objek pariwisata unggulan 

7.2. Pembuatan penunjuk arah ke objek wisata 

7.3. Sewa dan pembuatan counter informasi 

8) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

8.1. Festival makanan (Wisata Kuliner) 

8.2. Pengembangan tari dan kesenian daerah 

9) Program Pengembangan Kemitraan 

9.1 Pengembangan dan penguatan informasi dan data base  

9.2 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku 

industri pariwisata dan budaya 
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10) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

10.1   Pengadaan alat – alat kesenian 

10.2   Karnaval budaya dan kendaraan antik  

10.3   Festival budaya Kota Medan  

10.4   Lomba puisi / penyair  

10.5   Pekan Raya Sumatera Utara  

10.6   Medan Fair  

10.7   Imlek Moment  

10.8   Ramadhan Fair 

10.9 Lebaran Fair 

10.10. Cristmas season 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan budaya selama tahun 

2008 mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, 

serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasil guna dari implementasi 

pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan 

daerah. Untuk implementasi program dan kegiatan urusan 

penanaman modal daerah selama Tahun 2008 didukung oleh 

alokasi belanja yang ditetapkan sebagai berikut:  

- Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp.  3.108.884.117,- 

- Belanja Langsung sebesar   Rp.  8.115.528.000,- 

Total Belanja Daerah SKPD  Rp.11.224.412.117,- 

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja 

daerah untuk urusan penanaman modal per 31 Desember 2008 

sebesar Rp 8.334.226.372,- atau 74,25% dari total anggaran 

belanja yang dialokasikan. 

 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD urusan pendidikan, menghasilkan keluaran 

(output) sebagai berikut : 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran (output) sebagai berikut: 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Dibutuhkan dalam rangka mendukung program administrasi 

perkantoran. 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 Untuk keperluan dinas kebudayaan dan pariwissta.  

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

 Untuk keperluan kebersihan dilingkungan perkantoran. 

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 

 Untuk mendukung kinerja administrasi perkantoran. 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 Dibutuhkan dalam administrasi perkantoran. 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 Untuk mendukung kinerja administrasi kantor. 

- Penyediaan Makanan dan Minuman 

 Untuk kebutuhan rapat dan acara di lingkungan perkantoran. 

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

 Dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka 

meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Medan.  

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis 

Perkantoran 

 Untuk peruntukan tenaga honorer pada lingkungan 

perkantoran 

2) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 

- Pengadaan Mebeleur  

Untuk kelengkapan kerja aparatur 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

Untuk pemeliharaan dan kebersihan kantor 

3) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

Dengan tujuan meningkatkan kesadaran pelaku pariwisata 

untuk taat hukum dan menciptakan suasana yang konduksif 
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4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

- Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Dibutuhkan untuk pelepasan kinerja 

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 

Untuk perencanaan kedepan di bidang pariwista 

5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan     

di Luar Negeri 

Dengan tujuan untuk mempromosikan seni, budaya 

nusantara. 

- Workshop Pemasaran Wisata di Bidang Kepariwisataan   

dan Kebudayaan. 

Untuk bertukar informasi peningkatan pariwisata. 

- Pembuatan Alat-Alat Promosi Pariwisata / Display 

Dengan tujuan untuk mempromosikan kegiatan sarana 

pariwisata dan mengundang kunjungan wisata. 

- Promosi Budaya dan Kepariwisataan Lewat Media Massa 

dan Elektronik 

Untuk memperkenalkan budaya dan objek wisata.  

- Pengembangan Jaringan Kerja Sama Destinasi  Pemasaran 

Pariwisata (MICE) 

Pemantapan citra wisata yang aman, tertib, nyaman          

dan menarik. 

- Promosi Medan Sebagai Kota Tua 

Pemantapan data dan informasi dukungan semua pihak. 

- Pesona Wisata Kota Medan 

Menampilkan objek daya tarik wisata.  

- Pesona Aneka Wisata 

Menjadi potensi seni dan budaya sebagai tampilan             

aneka wisata 
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- Pesona Wisata Bahari 

Dengan tujuan untuk mendorong kecintaan pada wisata 

bahari dengan kegiatan lomba mancing, dayung               

dan sebagainya.  

- Jamuan Tamu Di Bidang Kepariwisataan 

Memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan 

kepada para tamu. 

- Atraksi Kesenian dan Budaya Penyambutan Tamu                

dan Wisatawan 

Dengan tujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya kota 

medan untuk menarik kunjungan wisata domestik               

dan mancanegara. 

- Penyelenggaraan Pemilihan Jaka Dara Kota Medan 

Menseleksi putera puteri terbaik untuk mewakili Kota Medan 

dalam pemilihan putera puteri terbaik. 

- Penyelenggaraan Duta Wisata Kota Medan 

Untuk mengirim duta wisata ke tingkat provinsi. 

- Atraksi Wisata Kepariwisataan di Daerah Objek Tujuan 

Wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dari 

dalam dan luar negeri. 

- Pelatihan Petugas Informasi dan Sapta Pesona 

Untuk memberikan informasi dan data mengenai 

kepariwistaan.  

- Pelatihan Terhadap Tenaga Kerja Bidang Kepariwisataan 

Agar lebih memahami sapta pesona dalam                 

peningkatan pelayanan. 

- Promosi Budaya dan Kesenian Domestik dan Manca Negara 

dengan tujuan promosi seni dan budaya dan objek daya 

tarik wisata 

6) Pengembangan Nilai Budaya 

- Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 

Melestarikan adat budaya ketimuran.   

7) Pengembangan Destinasi Pariwisata 

- Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 
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Melakukan perbaikan terhadap objek dan daya tarik              

wisata unggulan. 

- Pembuatan Penunjuk Arah Objek Wisata 

Dengan tujuan memasang penunjuk arah di tempat–tempat 

wisata. 

- Sewa dan Pembuatan Counter Informasi 

Untuk memberikan informasi wisata kepada para pelancong 

yang memasuki Kota Medan. 

8) Pengelolaan Kekayaan Budaya 

- Festival Makanan (Wisata Kuliner) 

Merupakan kegiatan memacu tampilan makanan terbaik. 

- Pengembangan Tari dan Kesenian Daerah 

9) Pengembangan Kemitraan 

- Pengembangan dan Penguatan Informasi dan data base  

Pembentukan data base informasi kepariwisataan.  

- Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku 

industri pariwisata dan budaya 

Pembentukan asosiasi forum promosi kepariwisataan. 

10) Pengelolaan Keragaman Budaya 

- Pengadaan alat–alat kesenian 

 Untuk peralatan latihan bidang seni dan budaya. 

- Karnaval budaya dan kendaraan antik 

 Tampilan objek daya tarik wisata.  

- Festival budaya kota medan  

 Perlombaan budaya untuk menggalakkan seni budaya. 

- Lomba puisi / penyair  

 Dengan tujuan untuk mengembangkan bakat pencinta    

seni dan budaya. 

- Pekan raya sumatera utara  

 Untuk mempromosikan produk unggulan dan tampilan     

seni budaya. 

- Medan fair 

 Promosi produk unggulan dan hasil budaya.  
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- Imlek moment  

 Penampilan budaya tiong hoa. 

- Ramadhan Fair 

 Tampilan musik dan seni islam, pameran, perpustakaan dan 

kuliner. 

- Lebaran Fair 

 Tampilan seni budaya dan kebutuhan – kebutuhan lebaran 

- Cristmas season 

 Kegiatan rohani menjelang natal 

Penyelenggaraan urusan kebudayaan selama tahun 2008 

menghasilkan manfaat dan dampak antara lain : 

- Meningkatnya promosi parawisata Kota Medan, baik domestik 

maupun mancanegara yang diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan Kota Medan ke depan. 

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 17 kali. 

- Peningkatan pemeliharaan dari segi jumlah benda, situs, dan 

kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 39,62%         

pada tahun 2008. 

- Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 

menjadi 150 buah pada tahun 2008. 

- Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, baik 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara 

sebanyak 152.494 orang pada tahun 2008. 

- Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Medan 

sebesar 2,55% pada tahun 2008.  

- Meningkatnya peluang dan kesempatan kerja di bidang 

pariwisata di Kota Medan. 

c. Permasalahan dan Solusi 

Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kota Medan baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara sepanjang tahun 2008 

masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan pokok yang 

antara lain : 
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1) Bahwa pariwisata merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional, belum dilakukan secara sistimatis, 

terencana dan terpadu berkelanjutan yang memberikan 

perlindungan terhadap nilai – nilai agama dan budaya          

yang hidup. 

2) Pemasaran kepariwisataan belum terlaksana secara terpadu 

dengan seluruh mitra kerja dan pelaku pariwisata dalam 

melakukan promosi ke pelancong domestik dan mancanegara. 

3) Potensi dari seluruh objek wisata yang belum tertata, dibangun 

dan dikembangkan secara perencanaan terpadu sehingga     

Kota Medan dapat berkembang dengan mengandalkan wisata 

kuliner, wisata belanja, wisata sejarah, wisata seni budaya, 

wisata bahari serta aneka wisata. 

4) Rendahnya kualitas SDM dibidang kepariwisataan.   

Solusi tindak lanjut yang dijalankan, dalam rangka peningkatan 

akses, mutu dan manajemen, antara lain:  

1) Melaksanakan pengembangan promosi terhadap pelancong 

domestik maupun mancanegara terhadap potensi objek daya 

tarik wisata dan kebudayaan serta kesenian.  

2) Melaksanakan pengembangan penataan objek daya tarik 

wisata dan budaya sebagai suatu kebutuhan kepariwisataan. 

3) Perbaikan sarana dan prasarana objek wisata. 

4) Koordinasi terhadap mitra kerja dan pelaku usaha pariwisata 

dalam meningkatkan pelayanan.  

5) Meningkatkan pembinaan terhadap mitra kerja dan pelaku 

usaha pariwisata untuk dapat mentaati peraturan perundang – 

undangan kepariwisataan. 

6) Meningkatkan pendapatan asli daerah dari                                   

sektor kepariwisataan. 

7) Mendorong kerjasama investasi dibidang objek daya               

tarik wisata. 
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8) Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat mendorong 

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat 

serta mampu menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional 

dan global. 

B.16.  Urusan Kepemudaan dan Olahraga 

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi 

dan otonomi daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

selama tahun 2008 urusan pemerintahan daerah di bidang 

kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2008 meliputi : 

a. Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

1.2. Penyedaan alat tulis kantor 

1.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

1.5. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan              

perundang-undangan 

1.7. Penyediaan makanan dan minuman 

1.8. Rapat-Rapat koodinasi dan komunikasi keluar daerah 

1.9. Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis 

perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan meubelair 

2.2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

3) Program Peningkatan Disipln Aparatur 

3.1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan 

Capaian  Kinerja dan Keuangan 

4.1. Penyusunan lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 
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4.2. Penyusunan rencana kerja SKPD 

5) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 

5.1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 

5.2. Lomba kreasi dan karya tulis Ilmiah dikalangan pemuda 

5.3. Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor  

6) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan 

Kecakapan Hidup Pemuda 

6.1. Seleksi dan pengiriman Paskibraka 

7) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 

7.1. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu 

8) Program Pembinaan  dan Pemasyarakatan Olahraga 

8.1. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan 

berprestasi  dengan lembaga/instansi lainnya 

8.2. Pembinaan olahraga prestasi di Tk. daerah               

untuk POPDASU 

8.3. Pembinaan olahraga prestasi di Tk. daerah                

untuk POSPEDASU 

8.4. Pembinaan olahraga prestasi di Tk. daerah                      

untuk POPCADASU 

8.5. Pembinaan olahraga prestasi di Tk. daerah                    

untuk POPWIL 

8.6. Pembinaan olahraga prestasi di Tk. daerah untuk PON 

8.7. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga pada 

HAORNAS 

8.8. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 

dalam rangka Hari Jadi Kota Medan 

8.9. Penyelenggaraan kompetisi olahraga antar kelompok 

umur 

8.10. Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat junior/kadet 

8.11. Penyelenggaraan kompetisi olahraga antar 

club/perkumpulan 

8.12. Penyelenggaraan kompetisi olahraga terbuka                     

(Open Tournament) 
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8.13. Penyelenggaraan kompetisi olahraga kesegaran  

jasmani/rekreasi 

8.14. Penyelenggaraan identifikasi bakat dan potensi pelajar 

dalam olahraga 

8.15. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi 

pelatih olahraga (TOT) 

8.16. Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi 

pelatih dasar 

9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 

9.1. Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara 

pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana 

dan prasarana olahraga 

9.2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepemudaan dan 

keolahragaan selama tahun 2008, mengacu kepada                  

RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan serta prinsip daya guna 

dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus 

pertimbangan kemampuan keuangan daerah. 

Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan 

kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2008 didukung oleh 

alokasi belanja daerah sebesar Rp. 6.263.970.174,- yang         

terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sebesar   Rp. 1.230.922.174,-  

b. Belanja Langsung sebesar   Rp. 5.033.048.000,- 

Realisasi total Belanja per 31 Desember 2008 adalah                     

Rp. 3.236.166.457,- atau 51,66% dari total anggaran belanja. 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

Belanja Langsung SKPD kepemudaan dan Keolahragaan, 

menghasilkan keluaran (out put) sebagai berikut : 
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1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan 

selama 1 tahun. 

- Tersedianya  Alat Tulis Kantor yang dilaksanakan selama      

1 tahun. 

- Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan yang 

dilaksanakan selama 1 tahun. 

- Tersedianya Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang dilaksanakan selama 1 tahun. 

- Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang 

dilaksanakan selama 1 tahun. 

- Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan. 

- Tersedianya Makanan Dan Minuman untuk rapat-rapat dan 

tamu selama 1 tahun. 

- Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 

Perkantoran selama 1 tahun. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 

Gedung Kantor yang dilakukan selama 1 tahun. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan selama 

1 tahun. 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

- Tersusunnya Rencana SKPD yang dilaksanakan            

dalam  1 tahun. 

5. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 

- Terselenggaranya Pendidikan Dan Pelatihan Dasar 

Kepemimpinan yang diikuti 150 (seratus lima puluh) orang 

peserta yang terdiri dari : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Kota Medan, Pemuda mewakili Kecamatan dan Pramuka 

dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari dan dibagi 

dalam 3 (tiga) angkatan. 
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6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausaaan dan 

Kecakapan Hidup Pemuda 

- Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Paskibraka yang 

diikuti 500 (lima ratus) orang peserta terdiri dari : 

Siswa/Siswi SMA, SMK dan MA Negeri/Swasta Kota Medan 

yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan menghasilkan 

22 (dua puluh dua) orang peserta yang lolos seleksi tingkat 

provinsi dan nasional. 

7. Program Pengembangan dan Manajemen Olahraga 

- Terlaksananya Pengembangan Perencanaan Olah raga 

Terpadu yang diikuti 70 (tujuh puluh) orang peserta yang 

dilaksanakan selama 4 (empat) hari. 

8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

- Terjalinnya Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat 

dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya yang 

diikuti 40 (empat puluh) orang peserta yang dilaksanakan 

selama 5 (lima) hari. 

- Terbinanya Pembinaan Olahraga Prestasi Di Tk. Daerah 

Untuk POPDASU yang diikuti 75 (tujuh puluh lima) orang 

peserta yang pelaksanaannya dilaksanakan selama 20 (dua 

puluh) hari di Medan. 

- Terbinanya Pembinaan Olahraga Prestasi di Tk. Daerah 

Untuk POSPEDASU yang diikuti 90 (sembilan puluh) orang 

peserta yang pelaksanaannya selama 15 (lima belas) hari. 

- Terbinanya Pembinaan Olahraga Prestasi di Tk. Daerah 

Untuk POPWIL yang diikuti 70 (tujuh puluh) orang peserta 

yang dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari di Medan. 

- Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Antar Kelompok 

Umur yang diikuti 5 (lima) cabang orah raga, antara lain : 

Gulat, Renang, Bulutangkis, Bola Voli, Karate yang 

dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari. 

- Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Tingkat Junior/Kadet 

yang diikuti 3 (tiga) cabang olah raga, antara lain : Tinju, 
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Taekwondo, Tenis yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) 

hari. 

- Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Antar 

Club/Perkumpulan yang diikuti 2 (dua) cabang olah raga, 

antara lain : Bulutangkis, Pencak Silat yang dilaksanakan 

selama 13 (tiga belas) hari. 

- Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Terbuka (Open 

Tournament) yang diikuti 4 (empat) cabang olah raga, antara 

lain : Tinju, Bola Voli, Panjat Tebing, Bowling yang 

dilaksanakan selama 29 (dua puluh sembilan) hari. 

- Terselenggaranya Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta 

Kompetensi Pelatih Olahraga (TOT) diikuti 5 (lima) cabang 

olah raga, antara lain : Karate, Gulat, Pencak Silat,          

Bola Voli, Senam yang dilaksanakan selama                       

25   (dua puluh lima) hari. 

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 

- Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Olahraga. 

c. Permasalahan dan Solusi 

Beberapa  permasalahan pokok urusan kepemudaan dan 

keolahragaan sampai dengan tahun 2008 dapat diklasifikasikan 

antara lain : 

1. Urusan Kepemudaan 

1.1. Belum adanya Undang-Undang tentang Kepemudaan 

1.2. Belum terkoordinasikannya pembinaan organisasi 

kepemudaan yang berimbang dimasyarakat. 

1.3. Terbatasnya SDM bidang kepemudaan 

1.4. Belum tersedianya sentra pembinaan organisasi 

kepemudaan 

2. Urusan keolahragaan 

2.1. Belum berdayanya organisasi keolahragaan. 

2.2. Belum tersedianya sentra pembinaan organisasi 

keolahragaan 
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2.3. Belum maksimalnya kepedulian masyarakat dan dunia 

usaha terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga. 

2.4. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana dan 

prasarana olahraga. 

3. Masih adanya program dan kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2008.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang 

ditempuh sebagai berikut : 

1. Urusan Kepemudaan 

- Mendorong lahirnya Undang-undang kepemudaan. 

- Mengintensifkan pembinaan organisasi kepemudaan melalui 

kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan 

keterampilan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta 

kewirausahaan. 

- Mendorong kepedulian masyarakat dan dunia usaha untuk 

memiliki komitmen dalam pembinaan dan pengembangan 

kepemudaan. 

- Membentuk sentra-sentra aktivitas kepemudaan yang dapat 

membekali SDM pemuda dalam menghadapi                

persaingan global. 

2. Urusan Keolahragaan 

- Melaksanakan pemberdayaan kepada organisasi 

keolahragaan di Kota Medan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

- Melaksanakan pembentukan sentra-sentra pembinaan 

olahraga. 

- Mendorong kepedulian masyarakat dan dunia usaha untuk 

memiliki komitmen dalam pembinaan dan pengembangan 

olahraga. 

- Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan                

prasarana olahraga. 

- Untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan 

kota selama tahun 2008 maka program dan kegiatan harus 
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didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaannya. 

 

B.17.  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Sebagai fungsi dan tanggung jawab yang penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah maka berdasarkan urusan 

desentralisasi yang dikelola, urusan kesatuan bangsa dan politik 

dalam negeri merupakan salah satu urusan wajib yang 

diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008. 

1. Fungsi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah 

di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, secara 

kelembagaan dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan 

Perlindungan Masyarakat sebagai berikut : 

a. Program dan Kegiatan  

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan 

Program dan Kegiatan Pokok selama tahun 2008 sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 

1.2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor  

1.4. Penyediaan alat tulis kantor 

1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

1.6. Penyediaan makanan dan minuman 

1.7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  

1.8. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 

perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

2.2. Pengadaan komputer dan perlengkapannya 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

3.1. Penyusunan rencana kerja SKPD  
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3.2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar  

   realisasi kinerja  SKPD  

4) Program Peningkatan dan Kenyaman Lingkungan 

4.1. Pengendalian keamanan lingkungan  

4.2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari              

kegiatan masyarakat  

4.3. Monitoring evaluiasi dan pelaporan 

4.4. Penyediaan jasa tenaga kerja perlindungan masyarakat 

(Linmas)/ hansip  

4.5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

4.6. Pengendalian keamanan lingkungan dan kantor   

5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

5.1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam               

kehidupan beragama 

5.2. Fasilitasi koorindasi pengawasan terhadap                  

aliran kepercayaan 

6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 

(Pekat)  

6.1. Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 

7) Program Politik Masyarakat 

7.1. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam  

8.1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 

bencana alam 

9) Program Peningkatan Penyelenggaran Pemilihan Umum 

(Pemilu) 

9.1. Penyelenggaraan desk pemilihan Kepala Daerah Provinsi 

(Gubernur dan wakil Gubernur) 

9.2. Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan 

9.3. Fasilitasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota 

Medan  

9.4. Penyelenggaraan pengendalian dan pengamanan 

pelaksanaan Pilkada Provinsi  

9.5. Penyelenggaraan pendukung pengendalian dan 

pengamanan pelaksanaan Pilkada Provinsi. 
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9.6. Pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka 

pelaksana Pilkada Propinsi. 

10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  

10.1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 

perundang-undangan 

11) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

11.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran urusan kesatuan 

bangsa dan perlindungan masyarakat Kota Medan selama tahun 

2008 menghasilkan output (Keluaran) sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan   

output  (keluaran) pokok antara lain :  

− Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan tercapainya 

kesejahteraan jasa surat menyurat sebanyak                          

8 (delapan) orang. 

− Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik 

− Terpeliharanya kebersihan kantor 

− Terseedianya kebutuhan ATK untuk 1 (satu) tahun 

− Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                      

1 (satu) tahun 

− Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

− Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor 

− Terpeliharanya rutin/berkala peralatan gedung kantor             

3. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan  

− Renja SKPD Tahun 2009 

− Tersusunnya LAKIP Tahun 2007 

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan  

− Terselenggaranya fungsi–fungsi keamanan lingkungan  

tersedianya petugas keamanan dan kenyaman Kantor  
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5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  

− Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama               

se  Kota Medan  

− Terlaksananya forum dialog umat se Kota Medan 

6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat 

− Terlaksananya peneltiian dan pemeriksaan persyaratan 

administrasi pengajuan penyerahan penggunaan bantuan 

keuangan kepada Partai Politik Kota Medan Tahun 2008 

− Terlaksananya kegiatan pendukung pelaksanaan                

tugas–tugas dan fungsi KPU. 

 

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan 

dampak antara lain : 

- Terselenggaranya kegiatan pembinaan politik daerah                  

tahun 2008. 

- Terselenggaranya kegiatan terhadap LSM, Ormas dan OKP 

tahun 2008. 

 

c.  SKPD Penyelengara 

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa 

dan perlindungan masyarakat Kota Medan, dengan 

mengembangkan koordinasi dengan SKPD terkait. 

 

d.  Profil SDM Aparatur 

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Medan seluruhnya berjumlah 219 orang terdiri dari Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar 

di seluruh sub unit organisasi berdasarkan golongan, yang paling 

tinggi jumlahnya adalah golongan IV, III dan II yaitu 16,18%, 

64,71% dan 17,65%. 

 

Komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Medan, disajikan sebagai berikut : 
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NO GOLONGAN JUMLAH (ORANG) % 

1 IV 11 16,18 

2 III 44 64,71 

3 II 12 17,65 

4 I 1 1,46 

 JUMLAH 68 100 

 

Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan dominan 

adalah Sarjana (S1) sebanyak 61,76% dan SLTA sebanyak 

33,82% sementara Sarjana sebesar 61,76% dan 1,46%. 
 

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan 
Perlindungan Masyarakat Kota Medan berdasarkan                    

Tingkat Pendidikan Formal. 
 

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) % 

1 S – 2 3 4,42 

2 S – 1 39 57,35 

3 SARMUD / DIPLOMA 1 1,47 

4 SLTA 23 33,82 

5 SLTP 1 1,47 

6 SD 1 1,47 

 JUMLAH 68 100 
 
 

e.  Alokasi dan Realisasi Anggaran 
Untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan kesatuan 

bangsa dan politik dalam negeri selama tahun 2008 di dukung oleh 

alokasi anggaran belanja sebagai berikut : 

- Belanja Tidak Langsung sebesar  Rp.   5.157.394.806,- 

- Belanja Langsung sebesar   Rp. 17.344.285.000,- 

Total Belanja Daerah SKPD  Rp. 22.501.679.806,- 

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja 

daerah untuk urusan penanaman modal per 31 Desember 2008 

sebesar Rp 10.335.699.654,- atau 45,93% dari total anggaran 

belanja yang dialokasikan. 
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f.  Proses Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan urusan  kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat Kota Medan pada dasarnya melalui beberapa tahapan  

perencanaan, yaitu : 

a. Tahapan pertama adalah penyusunan rancangan awal 

(Rancangan Renja – SKPD). 

b. Tahapan kedua adalah pelaksanaan Gabungan SKPD 

(Musrenbang) 

c. Tahapan ketiga adalah penetapan Renja – SKPD. 

 

Demikian juga penganggaran belanja SKPD tetap mengacu pada 

prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dari implementasi 

pelaksanaannya sekaligus kemampuan keuangan daerah. 

 

Program-program yang dilaksanakan juga diupayakan memilki 

sinkronisasi yang kuat dengan program-program RKPD yang 

ditetapkan dalam tahun 2008. 

 

g.  Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja 

Sarana operasional adalah alat yang digunakan pegawai untuk 

menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan spesifikasi tugas 

Badan Kesbang dan Linmas Kota Medan  sebagai berikut: 

 

NO PRASARANA UNIT 

1 KENDERAAN RODA 4 3    ( TIGA ) 

2 KENDERAAN RODA 2 6  (ENAM) 

 
 

h.  Permasalahan dan solusi 

Berbagai masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan 

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat antara lain : 

1. Masih kurangnya pemahanan tentang toleransi antar                  

umat beragama.  

2. Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi yang beragama 

tentang kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat 

3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan 

kebangsaan. 
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Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dari permasalahan urusan 

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dimana perlu 

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kegiatan berbagai forum keagamaan. 

2. Meningkatkan rasa saling percaya dan harmonis antar 

kelompok masyarakat. 

3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat  

 

2.  Satuan Polisi Pamong Praja 

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat secara desentralisasi juga diselenggarakan oleh 

satuan Polisi Pamong Praja 

a. Program dan Kegiatan  

Penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum 

sebagai urusan wajib selama Tahun 2008 meliputi program dan 

kegiatan pokok sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

1.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

1.2. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

1.3. Penyediaan jasa alat tulis kantor. 

1.4. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan. 

1.5. Penyediaan   komponen   instalasi/listrik   penerangan 

bangunan kantor. 

1.6. Penyediaan jasa tenaga pendukung 

administrasi/teknis perkantoran  

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

2.1. Pengadaan kenderaan dinas / operasional. 

2.2. Pengadaan mebeleur 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

3.2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

4) Program Peningkatan  Pengembangan  Sistem   Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan. 

4.1. Penyusunan  laporan capaian kinerja dan ikhtisar 
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realisasi kinerja SKPD. 

5) Program Peningkatan Keamanan  dan  Kenyama-nan 

Lingkungan. 

5.1. Pelatihan Pengendaiian Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan. 

5.2. Pengendalian Keamanan Lingkungan. 

6) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal. 

6.1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pot 

PP.  

6.2. Kerjasama   pengembangan   kemampuan   aparat   

Polisi Pamong Praja dengan TNI / Polri dan 

Kejaksaan. 

6.3. Penyediaan Tenaga Kerja Polisi Pamong Praja. 

 

b. Pencapaian Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenteraman  dan 

ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah selama 

Tahun 2008 mengacu pada RKA-SKPD / DPA-SKPD yang 

ditetapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada. 

 

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 

belanja langsung SKPD Trantibum dan penegakan Perda 

menghasilkan keluaran ( output) sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 

Reailsasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan 

keluaran ( output) pokok antara lain : 

-     Tersedianya ATK. 

ATK ini dibutuhkan dalam rangka pendukung 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama 

Tahun 2008. 

-     Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan. 

Barang cetakan dan penggadaan ini dimaksudkan untuk 

mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kantor sekaligus penyelenggaraan Tupoksi bidang 

Trantibum dan penegakan Perda. 
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-     Tersedianya Alat Kebersihan Kantor. 

Alat kebersihan kantor ini dimaksudkan untuk memelihara 

dan menjaga kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas 

pekerjaan kantor. 

-  Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan  

Bangunan Kantor. 

Sarana   ini   sangat   penting   dibutuhkan   dalam   rangka 

menunjang    penyelesaian    pekerjaan   dan    keamanan 

kantor. 

-     Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 

Rapat koordinasi dan konsultasi ini dimaksudkan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan aparatur sekaligus 

menunjang pelaksanaan Tupoksi, melalui koordinasi 

keluar daerah. 

-     Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 

Tersedianya pengelolaan administrasi keuangan dalam 

bentuk PPK, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran 

dan Pengurus Barang. 

2. Program Peningkatan Disipilin Aparatur 

-   Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 

Pengadaan pakaian dinas dimaksudkan untuk 

rneningkatkan disiplin dan kinerja serta performance aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam rangka 

melaksanakan tugas pokoknya. 

 -   Pengadaan Pakaian Khusus 

Pakaian khusus ini dimaksudkan untuk tersedianya 

kelengkapan fasilitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Medan dalam melaksanakan tugas di lapangan. 

3. Program  Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Peiaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Hal ini dimaksudkan untuk menunjang penyelesaian 

administrasi pelaporan kinerja SKPD yang akurat dan tepat 

seperti : Penyusunan Renja, Laporan LAKIP, KUA-PPAS dan 

RKA-SKPD. 
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4. Program     Peningkatan     Keamanan     dan     Kenyamanan 

Lingkungan 

a. Pelatihan Pengendaiian Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan 

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan  aparat  daiam   rangka   melaksanakan  tugas 

dilapangan,   kegiatan   ini  dilaksanakan  selama  50  hari 

dengan pelatih / narasumber dari PNS dan Non PNS       

(TNI-AD, Polri dan instansi Terkait lainnya ) 

b. Pengendalian Keamanan Lingkungan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban lingkungan serta sarana dan prasarana kantor. 

5. Program     Pemeliharaan     Ketenteraman dan     Ketertiban 

Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 

a. Pengawasan   Pengendalian   dan   Evaluasi   Kegiatan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penataan 

Pedagang Kaki Lima ( PK.5 ), Penertiban PSK / Waria dan 

Penertiban Gelandangan dan Pengemis ( Gepeng ). 

- Penataan Pedagang Kaki Lima ( PK.5 ) 

Selama Tahun 2008 pelaksanaan kegiatan penataan PK.5 

khusus di pasar-pasar tradisional yang dilaksanakan rutin 

setiap hari dari Pukul 05.30 s/d 07.30 Wib meliputi : Pasar 

Sei Sikarnbing, Pasar Kampung Lalang, Pasar Sukaramai, 

Pasar Simpang Limun, Pasar Pulo Brayan, sedangkan 

penataan PK.5 di jalan-jalan protokol dilaksanakan secara 

Tim Terpadu dan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan, 

penataan / penertiban yang dilaksanakan terhadap PK.5 

selama Tahun 2008 sebanyak 260 kali. 

- Penertiban Gepeng dan Pengamen 

Melalui pengawasan terhadap keberadaan Pengamen / 

Gepeng, selama Tahun 2008 telah dilaksanakan 
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penindakan sebanyak 201 kali dengan jumlah  Pengamen 

/ Gepeng    yang ditindak sebanyak 635 orang.  

- Penertiban PSK / Waria 

Penindakan / pengawasan terhadap PSK / Waria selama 

Tahun 2008 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. 

b. Kerja    Sama    Pengembangan    Kemampuan    Aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI-AD dan Polri 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam hal pengamanan di 

lapangan 

c. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Medan 

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk 

meningkatkan   kesejahteraan aparat Satuan Polisi pamong 

Praja   Kota Medan. 

 

Implementasi program dan kegiatan pembangunan di bidang     

trantibum dan penegakan Perda, dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dilaksanakan melalui 

kegiatan pengawasan terhadap Izin perusahaan meliputi : 

- Perizinan Usaha Industri dan Non Industri 

- Perizinan Pertokoan 

- Perizinan Pergudangan 

- Perizinan H.O. 

- Perizinan Hotel / Wisma 

Penyelenggaraan urusan Trantibum dan penegakan Perda 

selama Tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak 

antara lain : 

1) Berkurangnya gelandangan pengemis (Gepeng) yang 

melaksanakan kegiatan di persimpangan jalan/trafict light 

2) Berkurangnya aktivitas PSK/Waria yang memangkal          

di jalan-jalan umum / protokol. 
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3) Tertatanya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PK.5)          

di pasar-pasar tradisional dan jalan-jalan protokol. 

4) Terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan tugas-tugas 

pengamanan kegiatan keagamaan (acara Serimonial). 

5) Semakin tingginya kesadaran dan ketaatan masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan hal ini ditandai dengan 

terwujudnya situasi dan kondisi Kota Medan yang 

kondusif. 

 

d. Tugas-Tugas Lainnya 

Melaksanakan   tugas-tugas   lain   untuk   pengamanan   dan 

penertiban antara lain : 

1. Menempatkan personil untuk pengawasan dan 

mengantisipasi unjuk rasa di Kantor Walikota. 

2. Menempatkan personil untuk pengamanan Sholat idul Fitri 

dan Sholat Idul Adha. 

3. Pemotongan Hewan Qurban. 

4. Pengamanan kegiatan Ramadhan Fair 

5. Melaksanakan pengamanan pada kegiatan MTQ Tingkat 

Kota Medan 

6. Melaksanakan pengamanan pemberangkatan calon 

jemaah haji di Embarkasi Polonia, 

7. Dan tugas-tugas lainnya. 

 

c. SKPD Penyelenggara 

Urusan ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara 

fungsional diselenggarakan oleh Badan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Medan, bekerjasama dengan instansi terkait. 

 

d. Profil SDM Aparatur 

Penyelenggaraan urusan trantibum dan penegakan Perda tidak 

terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara. SDM aparatur 

yang memiliki integritas dan kompetensi akan lebih banyak 

mempengaruhi   daya   guna   dan   hasil   guna   
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penyelenggaraan trantibum yang selaras dengan harapan 

masyarakat. 

 

Profil SDM aparatur Satpol PP Kota Medan dapat disajikan 

sebagai berikut : 

Jumlah PNS Menurut Bidang Pendidikan 

No. Klasifikasi Pendidikan Jumlah 

1 2 3 

1. SD/MI 3 
2. SMP / Ml 8 

3. SMA/SMK/MA 80 

4. S-1 18 

5. S-2 1 

6. S-3 - 

 JUMLAH 110 
 

Jumlah PNS Non PNS Menurut Pangkat / Golongan 

No. Pangkat / Golongan. Jumlah 

1 2 3 

1, GOL. I 3 
2. GOL II 25 

3. GOL III 79 

4. GOL. IV 3 

5. TNI – AD 17 

6. Tenaga Kontrak 165 

 JUMLAH 292 

 

PNS Dilihat dari Jabatan Struktural / Fungsional. 

No. U r a i a n Jumiah 

1 2 3 

1. Kasat ( Eselon Il/b ) 1 

2. Kabid / Kabag ( Eselon III/a ) 4 

3. Kasi / Kasubbag ( Eselon IV/a ) 8 

4. Fungsional 2 

 JUMLAH 15 

 

Dari jumlah PNS yang ada yakni 110 orang, posisi Golongan Ill 

paling dominan sebanyak 79 orang dan Golongan ll 25 orang. 

Untuk rnendukung pelaksanaan tugas Satpol PP jumlah PNS 

Golongan Ill yang tidak duduk dalam jabatan struktural akan 

diusulkan untuk dilatih menjadi PPNS mengingat tugas-tugas yang 

semakin kompleks dan sangat membutuhkan tenaga PPNS untuk 

pelaksanaan tugas penegakan Perda. 
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e.   Alokasi dan Realisasi Anggaran 

Dalam rangka mengaktulisasikan program dan kegiatan bidang 

trantibum dan penegakan Perda se!arna Tahun 2008 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.328.792.669,- yang terdiri 

dari Belanja Lansung sebesar Rp.6.226.970.000 dan Belanja Tidak 

Langsung sebesar Rp.5.101.822.669. 

 

Berdasarkan prinsip pengelolaan anggaran yang dljalankan yakni 

efisiensi, transparan dan akuntabel, maka realisasi belanja daerah 

untuk urusan Trantibum dan Penegakan Perda sampai dengan    

31 Desember 2008 sebesar Rp.8.684.881.673,- atau 76,66% dari 

total anggaran belanja yang dialokasikan. 

 

f.   Proses Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan urusan informasi komunikasi dan pengolahan data 

elektronik Kota Medan pada dasarnya melalui beberapa tahapan  

perencanaan, yaitu : 

 

a. Tahapan pertama adalah penyusunan rancangan awal 

(Rancangan Renja – SKPD). 

 

b. Tahapan kedua adalah pelaksanaan Gabungan SKPD 

(Musrenbang) 

 

c. Tahapan ketiga adalah penetapan Renja – SKPD. 

Perencanaan pembangunan untuk urusan trantibum mengacu 

pada RPJMD Kota Medan Tahun 2006 – 2010 dan Renstra 

Satpol PP Kota Medan Tahun 2006 – 2010. 

 

g.  Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja 

Untuk mendukung pencapaian program, dan kegiatan yang 

ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki sarana prasarana 

sebagai berikut : 

 



 

  

LPPD Kota Medan Tahun 2008           III - 335 

 

 

 

No. 

 
 

Uraian 

 
 

Unit 

 
 

Keterangan 

Baik Rusak 

1 2 3 4 5 

1. Kenderaan Roda Enam 7 4 3 
2. Kenderaan Roda Empat 18 11 7 

3. Kenderaan Roda Dua 13 13 - 

4. Handy Talky 17 15 2 

5. Senjata Gas 26 26 - 

6. Senjata Peluru Karet 1 1 - 

7. Komputer 4 3 1 

8. Perelengkapan PHH 50 50 - 

9. Lemari Kerja 40 23 17 

10. Kursi Kerja 110 77 33 

11. Mesin Tik Eiektronik 1 1 - 

12. Mesin Tik Manual 19 9 10 

 

h.  Permasalahan dan solusi 

Permasalahan 

1. Kurangnya perangkat hukum dalam melaksanakan tugas-tugas 

di lapangan seperti Perda tentang Pengaturan Pedagang Kaki 

Lima, Perda Trantib dan Prosedur Tetap   (Protap) Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Medan), sehingga aparatur ada kalanya 

kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan Trantibum dan Penegakan Perda. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana terutama pengadaan mobil 

patroli dan pengadaan truck. Hal ini rnenyebabkan kurang 

efektifnya pengawasan terhadap para pelanggaran Perda 

mengingat luasnya wilayah kerja. 

3. Masih dirasa kurangnya personil Tenaga Kontrak, hal ini sangat 

dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan 

penertiban terhadap pelanggaran Perda dan ketentuan yang 

berlaku. 

4. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak 

bertambahnya angka pengangguran, sebahagian masyarakat 

menggantungkan hidup dengan membuka warung-warung yang 

berada di atas badan jalan, berm, trotoar. Hal ini menyebabkan 

kesemerawutan kota dan menimbulkan permasalahan sosial di 

masyarakat. 
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Solusi 

1. Perlunya dibuat landasan hukum berupa Perda tentang PK.5, 

Perda Trantlb Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, hal ini 

sangat mendesak karena merupakan dasar hukum dalam 

pelaksanaan opersional di lapangan. 

2. Pengadaan Mobil Patroli dan Pengadaan Mobil Truck, 

sebagai salah satu pendukung kelancaran dan keberhasilan 

tugas di lapangan 

3. Penambahan personil Tenaga Kontrak untuk membantu 

pelaksanaan tugas bidang Trantibum dan penegakan Perda. 


