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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu
1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Medan telah
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2006 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2011 - 2015.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan yang strategis
dalam proses perencanaan disebabkan rencana tersebut menjembatani
kepentingan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Medan Tahun 2013 merupakan rencana kerja pembangunan dan
sekaligus menjadi acuan pemerintah kota dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013.
Mengingat pentingnya peranan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, dan untuk
memastikan bahwa substansi dokumen tersebut benar-benar memenuhi,
responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013 disusun melalui
beberapa tahapan. Pertama, melakukan orientasi dan mengidentifikasi para
pemangku kepentingan yang dilibatkan serta pembentukan Tim dalam
penyusunan RKPD. Kedua, mereview Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011 - 2015, mereview usulan
program dan kegiatan SKPD tahun 2012 dan prioritas untuk tahun 2013,
menganalisis isu strategis dan prioritas pembangunan kota tahun 2013 bersama
para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD
tahun 2013, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.
Ketiga, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan RKPD
dan penyiapan Rancangan RKPD sebagai bahan dalam Musrenbang tahunan.
Keempat, pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan
melalui pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan,
Forum SKPD, Musrenbang Kota, Forum SKPD Provinsi, dan Musrenbang
Provinsi. Kelima, penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan hasil
kesepakatan dalam Musrenbang tahunan. Keenam, penetapan peraturan Kepala
Daerah tentang RKPD.
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013
merupakan penjabaran tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011 - 2015. Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013 memuat rancangan
kerangka ekonomi kota, prioritas pembangunan kota, rencana kerja dan
pendanaannya. Oleh karenanya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Medan merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum APBD
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).
KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam proses penyusunan APBD.
Berdasarkan paparan tersebut, maka RKPD berfungsi untuk: (a) menjabarkan
rencana strategis pemerintah kota ke dalam rencana operasional; (b) memelihara
konsistensi antara capaian tujuan perencanaan jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan kota; (c) mengarahkan
proses penyusunan Renja dan RKA SKPD; (d) menjadi dasar dalam penyusunan
KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; (e) instrumen bagi pemerintah kota untuk
mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah; (f) instrumen bagi pemerintah kota untuk mengukur
capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; (g) instrumen
bagi pemerintah kota untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal
dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; (h) instrumen bagi pemerintah kota
dalam menyusun LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD
kepada masyarakat.
1.2.

Landasan Hukum
Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diamanatkan melalui beberapa
peraturan perundangan, antara lain:
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010 – 2015;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

I-2

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun
2006 - 2025;
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun
2011 - 2015.
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1.3. Hubungan Antar Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013 memiliki
hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun
dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2009 - 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Selain
itu, juga diperhatikan asas kesinambungan dari penjabaran program-program
pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Medan 2011 – 2015, juga mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Medan, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013 yang
berisikan sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi
rujukan dan sekaligus menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, dan sekaligus menjadi tolok ukur
kinerja kepala daerah.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen
RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan
dokumen RKPD Kota Medan Tahun 2013.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2013 dalam periode
dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan
dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun
lokal.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain
yang relevan beserta penjelasannya.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD serta garis
besar isi setiap bab didalamnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

I-4

1.5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen RKPD Kota Medan Tahun 2013.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Evaluasi pelaksanaan RKPD menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD
tahun lalu. Selain itu, juga memperhatikan dokumen RPJMD dan
dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi
demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan
permasalahan pembangunan daerah di Kota Medan.
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi
daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD serta Realisasi
RPJMD
Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah.
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang berhubungan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
2.3.2.

Identifikasi Permasalahan
Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan

Urusan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
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3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis dan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP
Menguraikan
tentang
pelaksanaannya
1.5.

pedoman

pelaksanaan

dan

kaidah

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD ini untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah.
Tujuan dari penyusunan RKPD ini sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Medan yang bersumber dari
dana APBD maupun dana non APBD, dan merupakan dasar hukum
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi
penyusunan Renja SKPD, KUA dan PPAS, APBD dan memfasilitasi berbagai
potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Medan Tahun 2013.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1.
1.

Aspek Geografis dan Demografis

Geografis Kota Medan

Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak diantara :2º.27’ - 2º.47’
Lintang Utara dan 98º.35’ - 98º.44’ Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 26.510
Hektar atau 265,10 Km2 atau sama dengan 3,6 persen dari total luas wilayah
Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar
pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan
regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis,
namunKota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya
dukung lingkungan kota.
Luas Kota Medan dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luasan
beberapa kota besar lainnya secara regional/nasional. Keterbatasan ruang lebih
dirasakan karena bentuk wilayah administratif Kota Medan yang sangat ramping
di tengah, sehingga secara alami dapat menjadi tantangan penghambat
pengembangan perkotaan ke wilayah utara, khususnya di bidang penyediaan
sarana prasarana kota. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang
seimbang dan terintegrasinya ruang kota di Bagian Utara dengan Bagian
Selatan. Namun demikian, sebagai salah satu pusat perekonomian regional
terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga Kota Metropolitan baru di
Indonesia, Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis
sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan
secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, dengan dukungan
faktor – faktor dominan yang dimilikinya.
Secara administratif Kota Medan berbatasan dengan:





Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

: berbatasan dengan Selat Malaka
: berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
: berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
: berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan batas-batas administratif kota tersebut, maka walaupun luas
wilayah Kota Medan relatif kecil, tetapi secara ekonomi Kota Medan dikelilingi
lingkungan regional dengan basis ekonomi SDA yang relatif besar dan beragam.
Kondisi klimatologi Kota Medan menurut Stasiun BMG Sampali suhu minimum
berkisar antara 23,0° C – 24,1° C dan suhu maksimum berkisarantara 30,6° C –
33,1 ° C. kelembaban udara untuk Kota Medan rata-rata berkisar antara 78 –
82%.Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju
penguapan tiap bulannya 100,6 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun
2007rata-rata perbulan 19 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya
berkisar antara 211,67 mm – 230,3 mm .
Sungai-sungai yang melintas di Kota Medan memiliki pengaruh sosial ekonomi
dan lingkungan yang cukup besar pada perkembangan fisikKota Medan. Sungaisungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki
daerah sekitar sungai, sekaligus berfungsi sebagai drainase primer dalam rangka
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pengendalian banjir serta tempat pembuangan air hujan.Kota Medan secara
hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai
seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungaisungai lainnya.
Berdasarkan ketentuan perundang – undangan wilayah administrasi Kota Medan
dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung. Kota Medan
saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001
lingkungan sertaluas administratif untuk tiap Kecamatan dapat disajikan
pada gambar 2.1 dan tabel 2.1 berikut:
Gambar 2.1
Peta Kecamatan Kota Medan
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Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan
No

Kecamatan

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

[2]
Medan Tuntungan
Medan Johor
Medan Amplas
Medan Denai
Medan Area
Medan Kota
Medan Maimun
Medan Polonia
Medan Baru
Medan Selayang
Medan Sunggal
Medan Helvetia
Medan Petisah
Medan Barat
Medan Timur
Medan Perjuangan
Medan Tembung
Medan Deli
Medan Labuhan
Medan Marelan
Medan Belawan

Luas (Ha)

Persentase

[3]
2.068
1.458
1.119
905
552
584
298
901
584
1.281
1.544
1.316
533
682
776
409
799
2.084
3.667
2.382
2.625

[4]
7,80
5,50
4,22
3,41
2,08
2,20
1,12
3,40
2,20
4,83
5,82
4,96
2,01
2,57
2,93
1,54
3,01
7,86
13,83
8,99
9,90

Keluraha
n
[5]
9
6
7
6
12
12
6
5
6
6
6
7
7
6
11
9
7
6
6
5
6

26.510

100.00

151

Lingkungan
[6]
75
81
77
82
172
146
66
46
64
63
88
88
69
98
128
128
95
105
99
88
143

2.001

Sumber : Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan alasan-alasan geografis, ditambah dengan dinamika demografis
serta sosial ekonomi yang ada sampai saat ini, secara hipotesis untuk beberapa
Kecamatan, khususnya di kawasan utara sudah sangat diperlukan usulan
pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan yang ada, dalam rangka
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih baik pada
masa yang akan datang, sekaligus untuk mendorong penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
2. Demografis Kota Medan
2.1. Kondisi Demografis
Kota Medan pada saat ini sedang mengalami masa transisi demografi yang
ditunjukkan dengan adanya proses pergeseran dari suatu keadaan dimana
tingkat kelahiran dan kematian relatif tinggi menuju keadaan dimana tingkat
kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi
proses penurunan tingkat kelahiran tersebut adalah perubahan pola pikir
masyarakat dan perubahan kemajuan secara sosial ekonomi. Disisi lain adanya
faktor perbaikan gizi, kesehatan yang semakin memadai juga mempengaruhi
tingkat kematian. Adapun rincian jumlah, laju pertumbuhan dan kepadatan
penduduk Kota Medan tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.2 berikut.
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Tabel 2.2
Jumlah, Laju Pertambahan dan Kepadatan Penduduk
Kota Medan Tahun 2007 - 2011

[1]

[2]

Laju
Pertumbuhan
Penduduk
[3]

2007
2008
2009
2010
2011*

2.083.156
2.102.105
2.121.053
2.097.610
2.117.224

0,77
0,91
0.90
(0.97)
0.97

Tahun Banyaknya

[4]

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Km2)
[5]

265,10
265,10
265,10
265,10
265,10

7.858
7.929
8.001
7.958
7.989

Luas Wilayah (Km2)

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan: Angka 2009 merupakan hasil Proyeksi 2000-2010
Angka 2010 merupakan hasil Sensus Penduduk 2010
*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas diketahui bahwa sejak tahun 2007-2011
terjadipeningkatan jumlah penduduk Kota Medan yakni dari 2.083.156 jiwa pada
tahun 2007 menjadi 2.117.224 jiwa tahun 2011.Walaupun berdasarkan hasil
sensus penduduk tahun 2010 telah terjadi penurunan jumlah penduduk dari
2.121.053 jiwa tahun 2009 menjadi 2.097.610 jiwapada taun 2010, namun laju
pertumbuhan penduduk periode tahun 2007-2011 rata-rata mencapai 0,52%,
walaupun terjadi penurunan jumlah penduduk namun 0,98 persen padatahun
2010. Diketahui, faktor alami yang mempengaruhi peningkatan/ penurunan laju
pertambahan penduduk adalah tingkat kelahiran, kematian, dan arus
urbanisasi.Oleh karenanya, upaya-upaya pengendalian kelahiran melalui
program Keluarga Berencana (KB) harus terus dipertahankan untuk menekan
angka kelahiran.
Berdasarkan jumlah penduduk maka kepadatan penduduk juga mengalami
peningkatan sejak tahun 2007-2011 yakni dari 7.858 jiwa/KM2 pada tahun 2007
menjadi7.989 jiwa/KM2 pada tahun 2011. Tingkat kepadatan tersebut relatif
tinggi, sehingga termasuk salah satu permasalahan yang harus
diantisipasi.Apalagi dengan semakin menyempitnya luas lahan yang ada
sehingga berpeluang terjadi ketidak seimbangan antara daya dukung dan daya
tampung lingkungan yang ada. Kombinasi antara kepadatan, commuters
(penglaju), para pencari kerja dan peran PemerintahKota Medan sebagai pusat
pelayanan regional menyebabkan tuntutan akan pelayanan dasar menjaditerus
meningkat.
Di samping itu, adanya fenomena penglaju di Kota Medan, menyebabkan jumlah
penduduk pada siang hari lebih banyak yaitu sekitar 2,5 juta jiwa dibandingkan
jumlah penduduk pada malam hari diperkirakan sebesar 2,11 juta jiwa.
Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyebab utama fenomena penglaju di
Kota Medan karena adanya pandangan bahwa(1) bekerja di kota lebih
bergengsi, (2) lebih mudah mencari pekerjaan di kota, (3) tidak ada lagi yang
dapat dikerjakan (diolah) di daerah asalnya, dan (4) upaya mencari nafkah yang
lebih baik. Besarnya dorongan untuk menjadi penglaju tentunya berpengaruh
terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan umum yang
harus disediakansecara keseluruhan.
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2.2. Komposisi Penduduk
Dimensi penting aspek kependudukan lainnya dalam pembangunan kotaadalah
komposisi penduduk Kota Medan yang berpengaruh terhadap formulasi
kebijakan pembangunan kota, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.
Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang
dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan umum yang harus
disediakan kepada masing-masing kelompok usia penduduk, seperti pelayanan
kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan dan sosial ekonomi
lainnya, terutama yang terkait dengan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang
tersedia. Adapun rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota
Medan tahun 2011 dapat diuraikan pada tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Medan
Tahun 2011*) (Jiwa)

Sumber : BPS Kota Medan
Catatan: *) Angka sementara

Berdasarkan data tabel 2.3 di atas, diketahui bahwa proporsi anak-anak berusia
di bawah lima tahun (balita) dalam kelompok penduduk Kota Medan diperkirakan
sekitar 8.86 persen dari jumlah penduduk. Besarnya proporsi danjumlah
penduduk anak-anak balita ini relatif berimplikasi pada kebutuhan prasarana dan
sarana pelayanan kesehatan usia balita, prasarana dan sarana pendidikan anak
usia dini baik secara kualitas maupun kuantitas.
Pada kelompok usia (5-24) tahun atau anak-anak dan remaja diperkirakan
sekitar 39,44 persen dari jumlah penduduk. Untuk hal itu, maka kebijakan dan
program pembangunan kota yang ditempuh selama ini diarahkan pada
peningkatan status gizi anak, pengendalian tingkat kenakalan anak dan remaja,
peningkatan kualitas pendidikan dan lain-lain sudah tepat. Upaya ini terus
dilakukan dan dipertahankan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak
dan remaja guna mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang semakin
berkualitas.
Berdasarkan tabel2.3 di atas, pada tahun 2011 diketahui bahwa komposisi
penduduk dalam kelompok usia 0-14 tahun merupakan kelompok usia balita dan
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usia anak-anak remaja mencapai 569.534 jiwa, usia 15-64 tahun merupakan
kelompok usia produktif atau kelompok usia aktif secara ekonomis mencapai
1.471.852 jiwa, dan di luar kelompok usia produktif terdapat kelompok usia tidak
produktif, dan usia 65+ tahun yang cenderung akan ditanggung oleh kelompok
usia produktif, yang biasa disebut dengan angka beban tanggungan (ABT)
mencapai 75.838 jiwa. Jumlah penduduk Kota Medan yang sampai saat ini
diproyeksikan tetap meningkat pada tahun mendatang, ditambah beban arus
penglaju juga menjadi beban pembangunan yang harus ditangani secara terpadu
dan komprehensif.Di samping itu, sangat diperlukan pengendalian kuantitas,
peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk yang sesuai dengan
pertumbuhan ekonomi wilayah, serta struktur dan pola ruang kota yang
ditetapkan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengetahui keberhasilan kinerja
pelaksanaan pembangunan kota, salah satunya dapat dilihat dari capaian
Indikator makro pembangunan ekonomi. Indikator makro pembangunan ekonomi
yang dapat dijadikan ukuran dalam melihat gambaran keberhasilan pelaksanaan
pembangunan, khususnya kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan
pendapatan seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita,
pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, ekspor dan import serta lain-lain.
1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Angka-angka PDRB yang disajikan secara berkala sebenarnya telah mampu
merekam perkembangan perekonomian suatu daerah.Adapun PDRB
Kota
Medan atas dasar harga berlaku tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada tabel
2.4 berikut.
Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan
Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2007 – 2011
(Milyar Rupiah)

Sumber: BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari data Tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan perekonomian
Kota Medan selama periode 2007-2011 ditandai dengan peningkatan PDRB
atas harga berlaku dari 55,45 trilyun rupiah pada tahun 2007, 65,27 trilyun
rupiah pada tahun 2008, 72,63 trilyun rupiah pada tahun 2009, dan menjadi
83,31 trilyun rupiah pada tahun 2010 dan 93,61 trilyun pada tahun 2011. PDRB
yang sebesar 93,61 trilyun rupiah pada tahun 2011 mengalami peningkatan
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sekitar 12,35 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010.Diketahui juga
bahwa kondisi perekonomian mengalami peningkatan pada berbagai
sektor/lapangan usaha yaitu pada sektor konstruksi sebesar 20,62 persen,
keuangan dan jasa perusahaan sebesar 18,91 persen, jasa-jasa sebesar 13,97
persen, listrik, gas dan air bersih sebesar 11,56 persen, transportasi dan
telekomunikasi sebesar 8,22 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar
8,16 persen, industri pengolahan 7,93 persen, pertanian sebesar 5,18 persen,
sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 1,35 persen
pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini dapat terlihat
semakin banyaknya kebutuhan listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan
dan hotel berbintang dan restoran di kota Medan. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa perekonomian Kota Medan digerakkan oleh seluruh kelompok
sektor yaitu primer, sekunder dan tersier secara simultan.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menunjukkan laju pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ketahun. Adapun
PDRB atas dasar harga konstan Kota Medan tahun 2007-2011 dapat diuraikan
pada Tabel 2.5 berikut.
Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011
(Milyar Rupiah)

Sumber: BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari data Tabel 2.5 di atas menunjukkan peningkatan PDRB atas dasar harga
konstan tahun 2000 sebesar 6,88 persen pada tahun 2008, sebesar 6,55 persen
pada tahun 2009, sebesar 6,35 persen pada tahun 2010 dan sebesar 7,68
persen pada tahun 2011. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan 2000
tahun 2007 sampai dengan 2011 terjadi pada hampir semua sektor kecuali
sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan
negatifsampai tahun 20011. Hal ini juga menunjukkan selama periode tahun
2007 hingga 2011 pendapatan penduduk kota Medan signifikan cukup
meningkat terlihat dari PDRB kota Medan atas dasar harga konstan yang terus
mengalami peningkatan. Dari data di atas diketahui bahwa perkembangan
PDRB atas dasar harga konstan 2000, selama periode Tahun 2007-2011
mengidentifikasikan adanya peningkatan, yang menggambarkan kondisi tetap
tumbuhnya sektor produksi, sektor perdagangan dan jasa secara riil.
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b. Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masingmasing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap
pembentukan PDRB maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor
dalam menunjang perekonomian daerah. Adapun struktur PDRB menurut
lapangan usaha Tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.6 berikut.
Tabel 2.6
Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011
(Persen)

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari data Tabel 2.6 diatas dapat diketahui perbandingan peranan dan kontribusi
antar lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 20072011. Kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian
Kota Medan yaitu lapangan usaha perdagangan/hotel/ restoran, lapangan usaha
transportasi/telekomunikasi, lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan
usaha keuangan dan jasa perusahaan. Kontribusi masing-masing sektor
terhadap PDRB mulai dari yang tertinggi dari sekor perdagangan, hotel dan
restoranyaitu 25,92 persen. Diikuti oleh sektor transportasi dan telekomunikasi
sebesar 19,02 persen, sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 15,11
persen.sektor industri pengolahan sebesar 14,38 persen, jasa-jasa sebesar
10,88 persen, dan konstruksi sebesar 10,50 persen.
Selanjutnya,jika dicermati ciri ekonomi daerah yang ada, transformasi struktural
ekonomi Kota Medan hingga tahun 2011 tidak terjadi secara signifikan dalam
rentang waktu yang lama tetapi tetap didominasi subsektor tersier sebesar 70,92
persen, subsektor sekunder sebesr 26,57 persen dan perolehan dari sektor
primer hanya sebesar 2,50 persen. Hal ini dikarenakan memang Kota Medan
memang bukan daerah pertanian sehingga struktur PDRB Kota Medan
didominasi oleh subsektor tersier.Kualitas perekonomian daerah terkait erat
dengan aspek ketenagakerjaan dan kemiskinan.Peningkatan kualitas
perekonomian daerah seyogyanya dapat meningkatkan produktivitas, nilai
tambah dan menyerap angkatan kerja sehingga tingkat pengangguran dan
kemiskinan semakin berkurang, karena ketersediaan kesempatan kerja yang
menjamin perolehan pendapatan.
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Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa struktur atau pola
perekonomianKota Medan telah bergeser dari sektor pertanian (agraris) ke
sektor sekunder atau sektor jasa yang merupakan ciri spesifik dari daerah
perkotaan. Hal ini sejalan dengan fenomena di daerah perkotaan dimana mata
pencaharian penduduk mengarah kepada sektor-sektor non agraris. Gejala ini
bisa dipahami karena beberapa faktor yang menyebabkan antara lain luas lahan
pertanian di daerah perkotaan sangat sempit sehingga daya serap tenaga kerja
sektor pertanian semakin sedikit dan tidak memungkinkan bagi penduduk untuk
memiliki lahan pertanian yang cukup luas serta lahan diperkotaan merupakan
barang berharga dan bernilai sangat tinggi sehingga dari segi ekonomis
dimungkinkan untuk kegiatan sektor lainnya, seperti kawasan industri, pertokoan
ataupun permukiman.
d. Pertumbuhan Ekonomi
Laju Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan Gambaran dari aktifitas
perekonomian masyarakat di suatu daerah, disamping juga dapat digunakan
sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan itu
sendiri.Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diamati secara sektoral,
wilayah kabupaten/kota dan penggunaan nilai tambah sehingga pemerintah
dapat mengambil kebijakan pada sektor kabupaten/kota atau komponen
penggunaan apa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya berkelanjutan merupakan
kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena jumlah
penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus
bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap waktu.
Hal ini bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau
sering disebut PDRB atas dasar harga konstan setiap tahun. Adapun laju
pertumbuhan ekonomi Kota Medan Tahun 2007-2011 dapat diuraikan padaTabel
2.7 berikut.
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2007-2011
(persen)

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari data Tabel 2.7 di atas laju pertumbuhan ekonomi selama periode 20072011juga menunjukkan trend positif yaitu tahun 2007 sebesar 7,78 persen tahun
2008, sebesar6.89 persen, tahun 2009 sebesar
6,55 persen, tahun 2010
sebesar7,16 persen dan tahun 2011 sebesar 7,69 persen. Peningkatan yang
terjadi pada tahun 2010dan 2011 ini akibat adanya percepataninvestasi ekonomi
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global yang berdampak pada ekonomi negara-negara berkembangnya, seperti
Indonesia dan Medan khususnya. Hal ini ditengarai karena adanya fenomena
kenaikan harga barang dan jasa akibat pengaruh global. Laju pertumbuhan
ekonomi menurut sektor/Lapangan usaha untuk tahun 2011 adalah sektor jasajasa sebesar 9,22 persen, kemudian sektor keuangan dan jasa perusahaan,
sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,02 persen transportasi dan
telekomunikasi7,74 persen, sketor konstruksi sebesar 7,57 persen, kemudian
disusul sektor listrik. Gas dan air bersih sebesar 4,33 persen. Sejalan dengan
peningkatan PDRB atas dasar harga konstan 2000 Kota Medan selama periode
2007-2011, pertumbuhan ekonomi Kota Medan, meningkat rata-rata 7,21 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, selain relatif tinggi juga menunjukkan
pertumbuhan yang cukup stabil.
e. PDRB Perkapita
PDRB per kapita merupakan Gambaran rata-rata pendapatan yang diterima
oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama
satu tahun. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat
tingkat kesejahteraan masyarakat walaupun parameter ini belum sepenuhnya
dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan yang menyeluruh, tapi
minimal dapat dijadikan indikator yang sangat sederhana untuk melihat apakah
perubahan perekonomian dapat mengimbangi perubahan penduduk. Adapun
PDRB perkapita Kota Medan tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.8
berikut.
Tabel 2.8
PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan
Konstan 2000 Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari data Tabel 2.8 di atas pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB
perkapita atas dasar harga konstan lebih kecil bila dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi. Berarti proporsi pertambahan jumlah penduduk Kota
Medan lebih tinggi dibandingkan proporsi pertambahan PDRB atas dasar harga
konstan. Perubahan PDRB perkapita Kota Medan selamatahun 2007-2011 atas
dasar harga konstanrata-rata sekitar 6,18 persen/tahun yakni dari 14,09 juta
perkapita/tahun tahun 2007 menjadi 18,22 juta perkapita/tahun tahun 2011.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita Kota Medan yang
relatif cukup baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan kualitas distribusinya
sehingga distribusi pendapatan semakin merata dan pada akhirnya dapat
mengurangi angka kemiskinan yang masih ada.
f. Inflasi
Inflasi merupakan gambaran perkembangan harga pada tingkat konsumen.
Jenis inflasi lain adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga implisit yaitu
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ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDRB nominal terhadap riil
dikali dengan 100. Inflasi PDRB ini dapat dipandang sebagai Gambaran
perkembangan harga di tingkat produsen. Adapun inflasi Kota Medan selama
periode tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.9 berikut.
Tabel 2.9
Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2007-2011
(persen)

Sumber : BPS Kota Medan

Berdasarkan data Tabel 2.9 di atas inflasi di Kota Medan selama periode
tahun2007-2011 menunjukkan fluktuasi yang relatif tinggi yaitu sebesar 6,42
persen selama tahun 2007, sebesar 10,63 persen selama tahun 2008, sebesar
2,69 persen tahun 2009, sebesar 7,65 persen selama tahun 2010 dan sebesar
3,54 persen selama tahun 2011. Sedangkan menurut komoditi yang
mempengaruhi inflasi tahun 2011 cenderung didominasi oleh sandang sebesar
11,08 persen, kesehatan sebesar 7,44 persen, pendidikan, rekreasi dan
olahraga sebesar 4,80 persen, makanan jadi, minuman/rokok dan tembakau
sebesar 3,97 persen, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 3,42 persen,
transportasi dan komunikasi sebesar 3,07 persen dan bahan makanan sebesar
0,91 persen.sebagaimana tahun-tahun sebelumnya inflasi juga dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme
pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat
Dalam upaya mencapai tingkat inflasi yang terkendali juga tidak terlepas dari
upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat,
untuk menjamin keseimbangan sisi permintaan dan penawaran,sehingga
permintaan total tidak jauh melebihi penawaran total. Di samping itu, dilakukan
koordinasi secara intensif dengan instansi terkait sehingga program-program
yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak akibat
kondisi perekonomian global dan nasional yang relatif kurang stabil sehingga
secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian Kota Medan dengan
ditandai adanya penurunan angka inflasi pada tahun 2011 dibandingkan tahuntahun sebelumnya.
g. Ekspor dan Impor
Perkembangan ekonomi Kota Medan selama periode 2007–2011 tidak dapat
dilepaskan dari kegiatan ekspor dan impor, bahkan dapat dikatakan memiliki
peran yang penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan dan
sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang semakin terbuka. Untuk
nilai ekspor Kota Medan dicatat berdasarakan nilai free on board (fob), yaitu nilai
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barang ekspor hingga berada di atas kapal baik di Pelabuhan Belawan maupun
Bandara Polonia yang siap diekspor ke negara tujuan. Begitupun nilai impor
yang dicatat berdasarkan nilai cost insurance & freight (cif) yang merupakan nilai
barang di atas kapal berdasarkan pelabuhan bongkar.Namun oleh karena
kegiatan ekspor dan impor secara administrasi merupakan barang yang keluar
atau masuk melewati wilayah kepabeanan, maka pengertian ekspor dan impor
untuk Kota Medan juga merupakan barang yang keluar atau masuk melewati
wilayah kepabenaan baik melalui Pelabuhan Laut Belawan maupun Pelabuhan
Udara Polonia Medan. Sehingga belum tentu ekspor–impor yang terjadi pada
kedua pelabuhan tersebut seluruhnya adalah hasil kegiatan ekonomi
masyarakat Kota Medan. Nilai ekspor Kota Medan dicatat berdasarakan nilai
free on board (fob) yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal di
pelabuhan, dan siap diekspor. Adapun nilai ekspor dan impor melalui wilayah
Kota Medan tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.10 berikut.
Tabel 2.10
Nilai Ekspor dan Impor Melalui Wilayah Kota Medan Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Berdasarkan data Tabel 2.10 diatas tercatat nilai ekspor Kota Medan yang
melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Bandara Polonia sejak tahun 2007-2011
menunjukkan kondisi yang meningkat, dengan nilai ekspor 5,95 milyar USD
dolar pada tahun 2007 kemudian meningkat menjadi 7,90 milyar USD pada
tahun 2008, tetapi nilai ekspor pada tahun 2009 menurun menjadi 4,30 milyar
USD, kemudian nilai ekspor pada tahun 2010 dan tahun 2011 menunjukkan
kondisi yang sangat meningkat kembali, dengan nilai ekspor 7,47 milyar USD
pada tahun 2010 dan nilai ekspor 9,22 milyar pada tahun 2011.Hal ini
diakibatkan dari dampak krisis global ekonomi yang telah membaik sehingga
permintaan dari luar negeri mulai meningkat khususnya Medan.Kinerja ekspor
ini diharapkan tidak hanya merupakan indikasi semakin bergairahnya
perekonomian Kota, juga akan dapat mendorong peningkatan produksi produkproduk lain yang berorientasi ekspor.
Sesuai dengan kecendrungan ekonomi terbuka pada saat ini dan masa yang
akan datang, sekaligus mendapatkan keunggulan kompetitif, maka dapat
dipastikan setiap daerah cenderung hanya akan menghasilkan produk-produk
yang memiliki keunggulan kompetitif baik dilihat dari sisi kualitas maupun harga.
Oleh sebab itu, kebutuhan akan produk-produk yang dihasilkan sendiri biasanya
akan didatangkan dari luar atau impor. Nilai impor yang dicatat di Kota Medan
didasarkan pada nilai cost insurance & freight (cif) merupakan nilai barang di
atas kapal di pelabuhan bongkar. Impor melalui Kota Medan selama tahun
2007-2011 juga cenderung meningkat dengan nilai impor 1,82 milyar USD pada
tahun 2007, meningkat menjadi 3,26 milyar USD pada tahun 2008, kemudian
meningkat signifikan menjadi 3,26 milyar USD dan pada tahun 2009 terjadi
penurunan impor menjadi sebesar 2,49 milyar USD, kemudian kembali
meningkat menjdai 3,32 milyar USD pada tahun 2010 dan 4,15 milyar USD
pada tahun 2011. Selanjutnya dari selisih ekspor dan impor diperoleh surplus
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perdagangan pada tahun 2007 sebesar 4,13 milyar USD dan naik pada tahun
2008 sebesar 4,64 milyar USD, pada tahun 2009 menurun menjadi sebesar 2,90
milyar USD, pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi sebesar 4,15 milyar
USD, dan juga meningkat sebesar 5,06 milyar USD pada tahun 2011. Hal ini
menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki posisi strategis dalam perdagangan
dalam negeri khususnya dengan daerah-daerah di Indonesia Barat.Aktivitas
perdagangan antar daerah ini terlihat dari tingginya volume muat barang yang
melalui pelabuhan Belawan dan bandara Polonia Medan.Sehingga kedua
pelabuhan Belawan dan bandara Polonia Medan masih menjadi pintu gerbang
utama untuk kegiatan ekspor dan impor barang di Sumatera Utara.
2) Investasi
Kota Medan memiliki letak geografis yang strategis dan merupakan pintu
gerbang utama di kawasan Indonesia Barat sehingga memiliki potensi besar
untuk penanaman modal bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar
negeri. Hal ini didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang
semakin memadai, seperti pelabuhan Belawan dan bandara Polonia Medan di
samping kemudahan dan insentif yang lain. Oleh karena kesinambungan
pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya penanaman modal atau investasi
baru, karena pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan kegiatan produksi
barang dan jasa di seluruh sektor ekonomi dan memerlukan dana untuk
membiayai aktivitas tersebut. Investasi mempunyai arti secara luas dalam
kegiatan perekonomian, dan seringkali dikaitkan dengan kegiatan untuk
menanamkan uang/modal dengan mengharapkan suatu keuntungan secara
ekonomi/finansial sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas
produksi di masa yang akan datang.
Investasi merupakan salah satu unsur penggerak pertumbuhan ekonomi, selain
pertumbuhan dan perkembangan dari faktor-faktor produksi yang lain. Untuk itu
investasi
disini
yang
dimaksud
adalah
dalam
pengertian
penambahan/pembentukan barang modal tetap dan perubahan stok, baik
berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Dengan demikian investasi
akan menciptakan dampak positif bagi struktur perekonomian kota Medan. Nilai
investasi di Kota Medan mengalami peningkatan sejalan dengan terus
bergeraknya faktor-faktor produksi. Pada tahun 2007 investasi diperkirakan
sebesar 13,42trilyun rupiah, tahun 2008 sebesar 13,57 trilyun, tahun 2009
sebesar 14,44 trilyun, tahun 2010sebesar 16,245trilyun, pada tahun 2011
menjadi 17,016 trilyun rupiah atau meningkat 17,88 persen jika dibandingkan
tahun 2010. Kota Medan yang mempunyai letak geografis dan potensi
demografis yang cukup strategis dan didukung dengan kebijakan yang
bersahabat dengan pasar, mendorong terbentuknya iklim dan indikator makro
menuju lingkungan berinvestasi yang semakin kondusif.Beberapa hal lainnya
yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan investasi adalah kondisi
keamanan dan ketertiban umum yang kondusif, dan kebijakan yang pro pasar.
Berdasarkan uraian di atas secara umum menunjukkan adanya peningkatan dan
pertumbuhan makro ekonomi Kota Medan yang cukup signifikan dan berdampak
pada semakin membaiknya kesejahteraan rakyat Kota Medan.Perkembangan
indikator makro ekonomi Kota Medan tahun 2009-2011 dapat dilihat melalui
statistik makro ekonomi yang diuraikan pada tabel 2.11 berikut.
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Tabel 2.11
Statistik Makro Ekonomi Kota Medan Tahun 2009 – 2011

Sumber: BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari tabel 2.11 di atas nampak bahwa adanya peningkatan kinerja pelaksanaan
pembangunan kota tahun 2011 yang ditunjukkan dari indikator
makropembangunan ekonomi yang mengalami peningkatan tahun 2011 yakni
PDRB Harga berlaku 11,76 persen, PDRB harga konstan 7,95 persen,
pertumbuhan ekonomi 7,94 persen, PDRB Perkapita 10,67 persen, penurunan
inflasi 3,54 persen, ekspor 23,42 persen, impor 25,33 persen dan perkiraan
investasi 4,75 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Di samping indikator makro bidang ekonomi, maka kinerja pembangunan kota
selama tahun 2010 juga dapat diamati dengan menggunakan indikator
kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat terkait
dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Medan
yang
tercermin
daritingkat
pendidikan,
kesehatan
danketenagakerjaan.Kebijaksanaan pokok dalam pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial ditujukan untuk mendorong peningkatan kesadaran, rasa
tanggung jawab sosial dan kemampuan golongan-golongan masyarakat tertentu
guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat
serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan
sosial.
a. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia.Pendidikan merupakan tonggak bagi pengembangan pola
pikir yang konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai,
maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi
maupun sosial. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk
mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung
seumur hidup.Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan merupakan
tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
Komponen pendidikan pada konsep IPM adalah angka melek huruf dan ratarata lama sekolah. Angka melek huruf yang digunakan adalah penduduk usia
dewasa (15 tahun ke atas) yang memiliki kemampuan membaca dan menulis
huruf latin dan lainnya, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan
lamanya penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas) berada di bangku sekolah,
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yaitu dengan menggunakan dua variabel secara simultan; tingkat/kelas yang
sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Perkiraan angka melek huruf di masa mendatang didasarkan pada kemajuan
capaian angka melek huruf pada masa lampau, sedangkan pada rata-rata lama
sekolah dimasukkan pula sumbangsih kenaikan tingkat partisipasi murid yang
mungkin dicapai. Hal tersebut dikaitkan pula dengan harapan akan dapat
diketahui bagaimana sumbangan kenaikan tingkat partisipasi murid ikut
mendongkrak pencapaian rata-rata lama sekolah secara signifikan.
Tingkat partisipasi pendidikan menunjukkan kesadaran masyarakat untuk
memperoleh pendidikan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh banyak
faktor, seperti sarana dan fasilitas pendidikan, biaya pendidikan dan sebagainya.
Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM)
selama periode 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.12 berikut.
Tabel 2.12
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Medan Tahun 2008-2010

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Berdasarkan data Tabel 2.12 di atas nampak peningkatan Angka Partisipasi
Kasar di Kota Medan untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar yaitu dari 112,18
persen pada tahun 2007 menjadi 113,81 persen pada tahun 2011, partisipasi
sekolah tingkat SMP meningkat dari 98,36 persen tahun 2007 menjadi 98,59
persen tahun 2011 dan partisipasi tingkat SLTA dari 89,34 persen pada tahun
2007 meningkat menjadi 91,62 persen pada tahun 2011.Angka Partisipasi Kasar
(APK) Kota Medan dari tahun 2007-2011 untuk tingkat pendidikan SD/MI
mengalami peningkatan sebesar 1,45 persen, SLTP/MTs sebesar 0,23 persen
dan SLTA sebesar 2,5 persen.
Data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Medan dilihat
dari APK sangat baik terutama bila dikaitkan dengan program wajib belajar 9
(sembilan) tahun dimana pada tahun 2011 sudah mencapai 98,59 persen.
Namun demikian, Pemko masih harus terus bekerja keras untuk dapat
mencapai angka 100,00 persen lebih karena diasumsikan bahwa untuk tingkat
pendidikan SLTP/MTs pun masih ada penduduk kabupaten/kota sekitar yang
bersekolahdi Medan. Hal yang sama juga harus dilakukan untuk tingkat
pendidikan SLTA, karema semakin tinggi angka APK, berarti semakin banyak
penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bersekolah,
sehingga semakin baik. APK untuk SD/MI melewati100 karena adanya
penduduk dari kabupaten/Kota sekitar Kota Medan yang bersekolah di Medan,
dan hal ini tercatat sebagai siswa sekolah di Kota Medan.
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Bedasarkan data Tabel 2.12 di atas nampak juga bahwa peningkatan Angka
Partisipasi Murni SD/MI di Kota Medan yakni dari 91,79 persen pada tahun
2007 menjadi 94,02 persen pada tahun 2011, sedangkan partisipasi sekolah
tingkat SMP/MTs meningkat dari 76,18 persen tahun 2007 menjadi 79,26 persen
tahun 2011 dan partisipasi tingkat SMA/SMK/MA dari 64,71 persen pada tahun
2007 meningkat menjadi 67,59 persen pada tahun 2011. Angka Partisipasi
Murni (APM) Kota Medan dari tahun 2007-2011 untuk tingkat pendidikan SD/MI
mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen, SMP/MTs sebesar 4,04 persen dan
SMA/SMK/MA sebesar 4,45 persen.Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
pendidikan di Kota Medan mengindikasikan keberhasilan yang cukup besar.
Wajib Belajar 6 tahun, yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah yang
diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan
yang diakui cukup sukses.
Beberapa faktor yang turut mendukung keberhasilan tersebut antara lain:
semakin baik dan meningkatnya daya serap sekolah untuk menampung anakanak usia sekolah; semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (orang tua)
untuk menyekolahkan anaknya, dan kesadaran (kemauan) yang meningkat pula
dari anak usia sekolah itu sendiri. Kondisi tersebut tidak terlepas dari programprogram yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan selama ini, baik
program-program yang bersumber dari dana APBD Kota Medan, APBD , dan
APBN.
Indikasi kemajuan penyelenggaraan pendidikan masyarakat selama periode
2007-2011 juga ditunjukkan oleh Angka partisipasi sekolah (APS) menurut usia
sekolah. Angka partisipasi sekolah Kota Medan tahun 2007-2011 (APS) dapat
diuraikan pada Tabel 2.13 berikut.
Tabel 2.13
Angka Partisipasi Sekolah Kota Medan Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Berdasarkan data Tabel 2.13 di atas jumlah penduduk usia sekolah yang masih
sekolah mengalami kenaikan pada seluruh kelompok usia pada tahun 2011,
anak usia 07-12 tahun yang bersekolah mencapai hampir 100 persen (99,77
persen), anak usia 13-15 tahun yang bersekolah sebanyak 95,54 persen, anak
usia 16-18 tahun yang bersekolah mencapai 83,66 persen, dan anak usia 19-24
tahun yang bersekolah mencapai 30,51 persen. Penurunan anak sekolah yang
melanjutakan pendidikan yang lebih tinggi cenderung menurun, hal
inidesebabkan anak usia sekolah yang putus sekolah, khususnya pada usia
16-18 tahun lebih disebabkan alasan–alasan ekonomi.
Upaya penting yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan
penduduk usia 7-18 tahun untuk tetap bersekolah bagi yang putus sekolah dan
mendorong anak usia sekolah untuk bersekolah adalah menempuh kebijakan
pemberian beasiswa terarah, baik di jenjang pendidikan SD sampai ke tingkat
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SMP dan SLTA. Melalui kebijakan ini diharapkan biaya pendidikan, khususnya
bagi anak kurang mampu dapat diatasi sehingga mereka tidak perlu lagi
memikul biaya pendidikan untuk dapat bersekolah sesuai dengan bakat dan
potensi yang dimiliki. Disamping itu, penyelenggaraan pendidikan di Kota
Medan, diupayakan semakin baik, khususnya untuk tetap mendorong anak usia
bersekolah, agar dapat bersekolah. Selaras dengan keinginan tersebut, maka
Pemerintah Kota Medan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kuantitas
dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.Di samping sarana dan prasana,
peningkatan kapasitas guru dan perangkat sekolah lainnya juga akan terus
ditingkatkan untuk menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kecakapan dan
kompetensi (SDM) yang baik dan berkualitas.
b. Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat Kota Medan juga merupakan indikator penting
yang mengindikasikan kemajuan pembangunan kota selama tahun 2007-2011.
Hal ini disebabkan, derajat kesehatan pada dasarnya dapat digunakan untuk
mengukur peningkatan kualitas SDM yang ada. Masyarakat dengan pendidikan
yang memadai, ditunjang dengan kesehatan yang baik, dapat menjadi asset
pembagunan kota yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan dalam
rangka meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat kota secara lebih
berdayaguna dan berhasilguna. Upaya-upaya itu antara lain dengan
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan
pemerataan dan mutu pelayanan. Adapun perkembangan indikator kesehatan
masyarakat Kota Medan Tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.14
berikut.
Tabel 2.14
Indikator Kesehatan Masyarakat Kota Medan Tahun 2007-2011

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Salah satu indikator kesehatan penduduk adalah kelahiran total. Angka ini
menunjukkan banyaknya bayi lahir dalam keadaan hidup per 1000 penduduk.
Tinggi rendahnya indikator ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain: kondisi
kesehatan, perumahan, pendidikan, penghasilan, agama, maupun sikap
terhadap besarnya anggota keluarga. Berdasarkan data Tabel 2.14di atas
besarnya angka kelahiran total di Kota Medan pada tahun 2007 adalah sebesar
2,13 per mil, tahun 2008 sebesar 2,11 per mil, tahun 2008 sebesar 2,01 per mil,
tahun 2009 sebesar 2,02 per mil dan tahun 2011 sebesar 2,14 per mil.Kondisi ini
mencerminkan bahwa pada tahun 2011 rata-rata terdapat 2 bayi yang dilahirkan
oleh seorang wanita selama usia suburnya yaitu dari usia 15 – 49 tahun.
Selanjutnya dari Tabel 2.14 di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata angka
anak masih hidup juga menunjukkan kondisi yang baik, yaitu dari 1,29 jiwa pada
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tahun 2007sampai dengan tahun 2009, dan menjadi 1,12 jiwa pada tahun 2010
kemudian menjadi 1,29 jiwa pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan adanya
perbaikan untuk taraf kesehatan masyarakat Kota Medan secara keseluruhan
dan berdampak pada semakin bertambahnya angka harapan hidup untuk
masyarakat Kota Medan dari 71,11 tahun pada tahun 2007 menjadi 71,20 tahun
pada tahun 2008, menjadi 71,50 tahun 2009, menjadi 71,71 tahun 2010, dan
menjadi 71,80 tahun pada tahun 2011.Jadi jika seseorang pada tahun 2011
berumur 50 tahun, makadiperkirakan akan hidup 21,80 tahun lagi.
Disamping itu, indikator makro untuk derajat kesehatan masyarakatKota Medan
lainnya dapat dilihat dari angka kematian bayi per 1000 kelahiran yang hidup.
Berdasarkan data tahun 2007 – 2011 menunjukkan bahwa angka kematian bayi
di Kota Medan semakin menurun dari 13 bayi pada tahun 2007 menjadi 10 bayi
pada tahun 2008 menjadi 9 bayi pada tahun 2009 sampai pada tahun 2011.
Sedangkan untuk rata-rata angka anak lahir hidup selama periode yang sama
semakin membaik, yaitu dari 1,34 jiwa pada tahun 2007 menjadi sebesar 1,33
jiwa tahun 2008, menjadi 1,31 jiwa pada tahun 2009, menjadi 1,16 jiawa pada
tahun 2010, dan kemudian menjadi 1,11 jiwa pada tahun 2011. Penurunan
angka kematian bayi ini menunjukkan bahwa program-program yang dibuat
selama ini telah membuahkan hasil.
Indikator lain yang digunakan adalah angka kesakitan (morbidity rate).
Berdasarkan data Tabel 1,15 di atas menunjukkan perhitungan selama tahun
2007-2011, angka kesakitan umum pada masyarakat Kota Medan relatif
mengalami perubahan yang berarti yaitu sebesar 20,13 persen pada tahun
2007,sebesar 20,15 persen pada tahun 2008,sebesar18,00 persen pada tahun
2009, sebesar 16,63 persen pada tahun 2010dan menjadi 15,15 persen pada
tahun 2011. Penurunan angka kesakitan ini menunjukkan keberhasilan dalam
menangani berbagai masalah kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar
bagi masyarakat.
Derajat kesehatan masyarakat yang relatif semakin membaik, juga tidak terlepas
dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dijalankan. Dalam
rangka hal tersebut Pemerintah Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir
telah melaksanakan kebijakan dan program-program yang mendukung
pelayanan kesehatan masyarakat seperti pelayanan dasar dan rujukan,
perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
pengembangan pembinaan lingkungan sehat, pembinaan pos pelayanan
terpadu (posyandu), peningkatan quality assurance di puskesmas, imunisasi,
dukungan Forum Kesehatan Kota, dan lain-lain.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan selamatahun 20072011 juga dibarengi oleh peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan
kesehatan dasar dan rajukan yang diberikan. Pelayanan dasar kesehatan ini
diberikan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Pemerintah,
Swasta, Praktek Dokter, dan lain-lain. Jangkauan pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat berpengasilan rendah juga meningkat, seiring dengan
adanya pelayanan kesehatan dasar tanpa bayar di tingkat Puskesmas.
c. Ketenagakerjaan
Dalam dimensi ketenagakerjaan, yang sering dilihat adalah angka
pengangguran. Salah satu persoalan pokok pembangunan kota yang dihadapi
selama periode 2007-2011 adalah relatif masih tingginya tingkat pengangguran
terbuka. Munculnya pengangguran disebabkan laju pertumbuhan angkatan kerja
yang jauh melampau laju pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga
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mengakibatkan relatif masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota
Medan. Indikator ketenagakerjaan diperoleh dari penduduk usia 15 tahun ke
atas yang dikelompokkan menjadi Penduduk yang termasuk angkatan kerja,
bekerja, pengangguran dan penduduk bukan angkatan Kerja. Penduduk
angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur (termasuk
didalamnya mereka yang mencari kerja). Sedangkan penduduk bukan angkatan
kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.
Adapun indikator ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2007-2011 dapat
diuraikan pada Tabel 2.165 berikut.
Tabel 2.15
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Medan Tahun 2006-2010

Sumber : BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Berdasarkan data Tabel 2.15 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2007
sampai 2011, jumlah penduduk Kota Medan yang menjadi ankgatan kerja terus
mengalami peningkatan yatu pada tahun 2007 penduduk yang bekerja
sebanyak 853.562 jiwa, pada tahun 2008 penduduk yang bekerja sebanyak
959.309 jiwa, pada tahun 2009 penduduk yang bekerja sebanyak 961.410 jiwa,
pada tahun 2010 yang bekerja sebanyak 965.432 jiwa, sedangkan tahun 2011
mengalami peningkatan penduduk yang bekerja sebanyak menjadi 1.002.013
jiwa. Demikian juga yang bekerja mengalami peningkatan dari 729.892 jiwa
pada tahun 2007 menjadi 902.097 jiwa pada tahun 2011. Penduduk bukan
angkatan kerja, jika dilihat dari tahun 2007 ke tahun 2011 terjadi penurunan dari
602.648 jiwa pada tahun 2007 menjadi 491.124 jiwa pada tahun 2011.
Sedangkan jumlah pengangguran mengalami penurunan dari tahun 2007 sampi
dengan tahun 2011 yakni dari 123.670 jiwa pada tahun 2007 menjadi 99.916
jiwa pada tahun 2011. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi semakin membaik
dunia usaha semakin berkembang sehingga mereka yang yang telah lulus
sekolah memiliki kesempatan untuk bisa langsung bekerja akhirnya jumlah yang
bekerja tetap meningkat, dan jumlah yang menganggur mengalami penurunan.
Sementara itu, sebagai bagian dari sumber daya ekonomi, peranan penduduk
dalam aktivitas ekonomi dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) yang merupakan perbandingan antara orang yang masuk ke dalam
angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Adapun tingkat partisipasi
kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka Kota Medan Tahun 2007-2011
dapat diuraikan pada Tabel 2.16 berikut.
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Tabel 2.16
Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Medan Tahun 2007-2011

Sumber: BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

Dari data Tabel 2.16 di atas tampak terjadi perubahan tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) Kota Medan Tahun 2007-2011yaitu dari sebesar
58,62persen pada tahun 2007 menjadi sebesar 62,58persen pada tahun 2008,
menjadi sebesar 61,82 persen pada tahun 2009 serta, menjadi 61,07 persen
pada tahun 2011dan menjadi sebesar 62,09 persen pada tahun 2011. Semakin
tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang
sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan
jasa pada tahun tertentu. Jika pada tahun 2011, TPAK sebesar 62,09 persen
berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 62
orang yang merupakan angkatan kerja.
Penurunan TPAK Kota Medan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan
penduduk usia kerja di Kota Medan dalam aktivitas ekonomi semakin menurun.
Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian kota yang relatif rendah
pertumbuhnnya, sehingga berdampak pada menurunnya kesempatan kerja
selama periode tersebut dan menjadikan menurunnya pendudukKota Medan
yang terlibat aktif secara ekonomi dalam kegiatan perekonomian dari tahun ke
tahun. TPT ini berguna sebagai acuan kebijakan ekonomi bagi pembukaan
lapangan kerja baru. Di samping itu, indikator ini akan menunjukkan
keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Besarnya angka
pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka
yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka
pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang
ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka
pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.
Berdasarkan data Tabel 2.16 di atas bahwa sepanjang tahun 2007-2011 tingkat
pengangguran terbuka secara persentase di Kota Medan mengalami penurunan
yaitu dari 14,49 persen pada tahun 2007, menjadi 13,08 persen pada tahun
2008, menjadi 12,27 persen pada tahun 2009, menjadi 14,58 persen pada tahun
2010, kemudian menurun kembali pada tahun 2011 menjadi 13,05 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dari 100 orang angkatan kerja,
terdapat 13 orang yangmerupakan pengangguran, dalam hal ini terjadi
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007, dimana dari 100 orang
angkatan kerja hanya terdapat 14 orang yang merupakan pengangguran.
Angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan langsung
dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga
dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong
mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, adalah kebijakan
dasar Pemerintah Kota Medan selama periode 2007-2011, untuk mendorong
terciptanya lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal.
Belum dapat tertampungnya seluruh angkatan kerja yang tersedia, tetap
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menjadikannya masalah sosial sehingga harus terus dicari jalan keluarnya
melalui sinergitas pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada
masa yang akan datang seharusnya juga dapat lebih meningkat di bidang
ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang lainnya, sehingga benar-benar
menjadi stimulus perekonomian daerah. Adapun statistik kesejahteraan rakyat
Kota Medan Tahun 2007-2011 dapat diuraikan pada Tabel 2.17 berikut.
Tabel 2.17
Statistik indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Medan
Tahun 2007-2011

Sumber: BPS Kota Medan
Keterangan *) Angka Sementara

2.1.4. Aspek Daya Saing
a. Potensi pengembangan wilayah
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kota Medan dapat diidentifikasi
sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu
pusat perekonomian daerah dan regional yang penting serta utama di Pulau
Sumatera. Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting serta
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strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan barang
dan keuangan domestik, maupun regional/internasional di kawasan barat
Indonesia dengan dukungan faktor-faktor dominan yang dimilikinya.
Pembangunan dan pengembangan fisik Kota Medan diarahkan untuk
kepentingan kerjasama pembangunan kawasan industri dan perdagangan baru
dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menciptakan daya tarik
pusat kota dan mendorong pengembangan dunia usaha. Keinginan untuk
menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, perdagangan, keuangan dan industri
berskala regional dan nasional didukung oleh beberapa faktor antara lain : (1)
60,8% industri perbankan memilih lokasi di Kota Medan; (2) 84,8% kredit
perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; (3) Usaha industri yang terus
berkembang, dimana sampai saat ini telah mencapai 5.596 usaha, baik berskala
usaha besar, sedang dan kecil; (4) ketersediaan kawasan-kawasan industri; (5)
berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota
baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan lain-lain serta (6) struktur ekonomi
kota yang terbentuk sampai saat ini yang cenderung semakin kuat secara
fundamental.
Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RTRW
Mebidangro dan RTRW Kota Medan, potensi pengembangan wilayah Kota
Medan yang utama adalah: (1) sebagai pusat kegiatan nasional, (2) sebagai
kawasan strategis nasional, (3) sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara, (4)
sebagai pusat jasa, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan dan
kesehatan, dan (5) sebagai dinamisator serta lokomotif bagi pertumbuhan
wilayah hinterlandnya sehingga direncanakan menjadi salah satu Kota
Metropolitan baru di Indonesia.
Potensi pengembangan wilayah Kota Medan juga didukung oleh kedudukan
strategis Kota Medan secara regional, nasional dan internasional, seperti Medan
memiliki jarak tempuh yang relatif singkat dengan kota-kota/negara-negara lain
secara regional/ internasional, yaitu : (1) Kuala Lumpur : 40 menit, (2) Pulau
Pinang/Ipoh : 30 menit, (3) Singapore : 55 menit, (4) Pekan Baru/Padang : 45
menit, (5) Aceh : 40 menit dan (6) Jakarta : 120 menit, dan lain-lain.
b. Kemampuan Ekonomi Daerah
Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB
menggambarkan perekonomian suatu wilayah.Tingginya peranan suatu sektor
dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan
sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda
perekonomian semakin berkembang.
Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing
sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan.Semakin besar
persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam
perkembangan
ekonomi
suatu
daerah.Distribusi
persentase
juga
memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan
PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu
pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan.
Dari table 2.6 di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Medan dapat
dijelasakan menurut kelompok sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada tahun
2011 kontribusi sektor primer terhadap PDRB Kota Medan berdasarkan harga
berlaku sebesar 2,5 persen. Kontribusi sektor primer tersebut hanya sektor
sektor pertanian, sedangkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian
0,00 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010 kontribusi sektor primer
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mengalami penurunan dari 2,57 persen pada tahun 2010 emenjadi 2,5 persen
pada tahun 2011. Kelompok sektor sekunder merupakan penyumbang terbesar
kedua bagi PDRB Kota Medan yaitu 26,57 persen dan mengalami peningkatan
sebesar 0,12 persen pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010.
Kontribusi terbesar sektor sekunder adalah sektor industri pengolahan sebesar
14,38 persen, diikuti konstruksi 10,50 persen, sedangkan sektor listrik, gas dan
air bersih hanya berkontribusi sebesar 1,69 persen. Kelompok sektor tersier
masih merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Medan yaitu 70,92
persen. Kontribusi masing-masing sektor adalah perdagangan, Hotel dan
Restoran sebesar 25,92 persen, transportasi dan telekomunikasi sebesar 19,02
persen, keuangan dan jasa perusahaan sebesar 15,11 persen dan jasa-jasa
sebesar 10,88 persen.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui struktur perekonomian Kota Medan
selama periode 2010-2011 sangat didukung sektor industri pengolahan,
konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi dan telekomunikasi,
keuangan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa perusahaan.
laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2007-2011 juga menunjukkan trend
positif yaitu tahun 2007 sebesar 7,78 persen tahun 2008, sebesar 6.89 persen,
tahun 2009 sebesar 6,55 persen, tahun 2010 sebesar 7,16 persen dan tahun
2011 sebesar 7,69 persen. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2010 dan 2011
ini akibat adanya percepatan investasi ekonomi global yang berdampak pada
ekonomi negara-negara berkembangnya
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan
masyarakat makro adalah PDRB per kapita.Semakin tinggi PDRB yang dierima
penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahtaeraan masyarakat di wilayah
yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Secara rinci RDRB per
kapita sebagaimana diuraikan pada 2.8 di atas menunjukkan terjadinya
kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2007-2011 yakni
sebesar 26,62 juta perkapita/tahun tahun 2007, 31,05 juta perkapita/tahun
tahun 2008. 34,22 juta perkapita/tahun tahun 2009, 39,72 juta perkapita/tahun
tahun 2010, 44,21 juta perkapita/tahun tahun 2011. Peningkatan PDRB per
kapita tersebut, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli
masyarakat. Hal tersebut, disebabkan beberapa faktor inflasi yang sangat
berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
Untuk melihat perkembangan daya beli masyarakat secara riil digunakan PDRB
berdasarkan harga kosntan. Berdasarkan harga konstan, PDRB per kapita Kota
Medan selama tahun 2007-2011 atas dasar harga konstan rata-rata sekitar 6,18
persen/tahun yakni 14,09 juta perkapita/tahun tahun 2007, 15,06 juta
perkapita/tahun tahun 2008, 15,76 juta perkapita/tahun tahun 2009. 17,07 juta
perkapita/tahun tahun 2010 menjadi 18,22 juta perkapita/tahun tahun 2011.
Tingkat inflasi di Kota Medan selama periode tahun 2007-2011 menunjukkan
fluktuasi yang relatif tinggi yaitu sebesar 6,42 persen selama tahun 2007,
sebesar 10,63 persen selama tahun 2008, sebesar 2,69 persen tahun 2009,
sebesar7,65 persen selama tahun 2010 dan sebesar 3,54 persen selama tahun
2011. Sedangkan menurut komoditi yang mempengaruhi inflasi tahun 2011
cenderung didominasi oleh sandang sebesar 11,08 persen, kesehatan sebesar
7,44 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 4,80 persen, makanan
jadi, minuman/rokok dan tembakau sebesar 3,97 persen, perumahan, air, listrik,
gas, dan bahan bakar 3,42 persen, transportasi dan komunikasi sebesar 3,07
persen dan bahan makanan sebesar 0,91 persen. sebagaimana tahun-tahun
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sebelumnya inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat
ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah
Pusat
c. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Selama tahun 2007-2011 fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari
beberapa indikator kinerja kunci antara lain :
1) Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik.
Selama 5 tahun terakhir kondisi jalan di Kota Medan mengalami peningkatan,
walaupun peningkatannya belum sepenuhnya maksimal. Pada tahun 2007, ada
66,10 persen jalan dalam kondisi baik di Kota Medan, tahun 2008 meningkat
menjadi 69,30 persen dan tahun 2009 meningkat kembali menjadi 70,66 persen,
tahun 2010 menjadi 75,09 persen dan di tahun 2011 masih ada 79,54 persen
jalan yang kondisinya kurang baik. Ketidakmampuan memperbaiki seluruh jalan
menjadi kondisi baik disebabkan keterbatasan dana yang tersedia.
Tabel 2.18
Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik
Kota Medan Tahun 2007-2011
No
Tahun
Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik
(%)
1.
2007
66,10
2.
2008
6930
3.
2009
70,66
4.
2010
75,09
5.
2011
79,54
Sumber : Dinas Bina Marga Kota Medan

2) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Persentase rumah tangga bersanitasi selama 5 tahun terakhir di Kota Medan
mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2007 hanya 29,29 persen
rumah tangga bersanitasi di Kota Medan dan meningkat terus sampai dengan
tahun 2011 menjadi 46,82 persen. Hal ini dapat diartikan ada peningkatan yang
cukup tajam dari tahun 2007 sampai tahun 2011, rumah tangga bersanitasi di
Kota Medan dengan nilai peningkatan yang mencapai 17,53 persen

No
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 2.19
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Di Kota Medan Tahun 2007-2011
Tahun
Rumah Tangga Bersanitasi (%)
2007
29,29
2008
68,41
2009
46,02
2010
46,42
2011
46,82

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan
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3) Jumlah Rumah Layak Huni
Selama 5 tahun terakhir jumlah rumah layak huni di Kota Medan cenderung
mengalami peningkatan. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.42, pada
tahun 2007 terdapat 228.020 rumah layak huni di Kota Medan dan meningkat
cukup tajam pada tahun 2011 hingga menjadi 469.274 rumah layak huni. Hal ini
berarti adanya peningkatan kinerja dalam mengentaskan wilayah kumuh di Kota
Medan.
Tabel 2.20
Jumlah Rumah Layak Huni
Di Kota Medan Tahun 2005-2009
No
1.
2.
3.
4.
5.

Tahun
2005
2006
2007
2008
2009

Rumah Layak Huni
228.020
228.020
416.274
417.774
469.274

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan

4) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Pada tahun 2007, terdapat 68,41 persen rumah tangga yang telah
menggunakan air bersih, pada tahun 2008 meningkat sebanyak 79,00 persen,
tahun 2009 kembali meningkat menjadi 79,37 persen dan di tahun 2010 menjadi
79,83 persen, tahun 2011 meningkat menjadi 90,09 pesen.

Tabel 2.21
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Di Kota Medan Tahun 2007-2011
No
1.
2.
3.
4.
5.

Tahun

Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih

2007
2008
2009
2010
2011

68,41
79,00
79,37
79,83
80,09

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan

d. Fokus Iklim Berinvestasi
Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nacional maupun
tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang
sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja,pengembangan sumberdaya strategis
nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor
dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan
memberikan banyak ganda (multiplier effect) dan manfaat bagi banyak pihak
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termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju petambahan investasi
dan tingkat produktivitas yang dihasilkan akan mendorong tinggi dan luasnya
jangkauan dampak yang ditimbulkan.
Pemerintah Kota Medan telah memiliki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
sebagai upaya meningkatkan layanan publik. Badan tersebut berfungsi untuk
mengendalikan pemberian ijin dan non ijin yang menjadi kewenangan
pemerintah Kota medan melalui satu atap. Diantara ijin yang
prosesadministrasinya diserahkan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
berasal dari Dinas Kesehatan, Bina Marga, Tenaga Kerja, serta Perhubungan.
Keberhasilan di bidang penanaman modal/Investasi, ditunjukkan dengan
pencapaian laju pertumbuhan investsi sejak 2007-2011 yakni nilai investasi di
Kota Medan mengalami peningkatan sejalan dengan terus bergeraknya faktorfaktor produksi. Pada tahun 2007 investasi diperkirakan sebesar 13,42trilyun
rupiah, tahun 2008 sebesar 13,57 trilyun, tahun 2009 sebesar 14,44 trilyun,
tahun 2010sebesar 16,245trilyun, pada tahun 2011 menjadi 17,016 trilyun rupiah
atau meningkat 17,88 persen jika dibandingkan tahun 2010.
e. Sumber Daya Manusia
Pembangunan sumber daya manusia mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi
juga terkait dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk
itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas
dan daya saing kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan
penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan
hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus
diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan.
Dimensi lainnya yang sering diamati dari masalah ketenagakerjaan adalah
tingkat angka pengangguran. Masalah pengangguran menyebabkan tingkat
pendapatan daerah dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai
potensi maksimal sehingga merupakan masalah pokok makro ekonomi.
Indikator ketenagakerjaan diperoleh dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang
dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu penduduk yang termasuk angkatan kerja
dan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja terdiri dari
mereka yang bekerja dan menganggur. Sedangkan penduduk bukan angkatan
kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tannga dan lainnya.
Jika dilihat dari tahun 2007-2011, jumlah penduduk kota Medan yang bekerja
terus mengalami peningkatan, pada tahun 2007 penduduk yang bekerja sebesar
2.083.156 jiwa dan pada tahun 2011 menjadi 2.117.224 jiwa. Demikian juga
dengan penduduk bukan angkatan kerja mengalami penurunan sejak tahun
2007-2011 yakni pada tahun 2007 berjumlah 602.648 jiawa menjadi 491.124
jiwa pada tahun 2011. Angkat kerja yang bekerja sejak tahun 20072011mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 853.562 jiwa
pada tahun 2007 menjadi 1.002.013 jiwa pada tahun 2011, sedangka dan
jumlah pengangguran mengalami penurunan sejak tahun 2007-2011 yakni
sebanyak 123.670 jiwa pada tahun 2007 menjadi sebanyak 99.916 jiwa pada
tahun 2011.
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 14.49 persen tahun 2007 turun
menjadi 13.05 persen tahun 2011. Masih relatif tingginya TPT lebih diakibatkan
oleh laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan
kesempatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 56.62 persen
tahun 2007 meningkatmenjadi 62.09 persen pada tahun 2011. Meningkatnya
TPAK disebabkan sebahagian angkatan kerja cenderung tidak lagi meneruskan
pendidikan untuk mendapatkan keterampilan dan keahlian yang semakin baik.
2.2.Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan
dan Realisasi RPJMD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang
diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan
seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan
konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam
RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan kota. Melalui
evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja
yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaraan
yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan
demikian program pembangunan kota menjadi lebih efisien, efektif disertai
dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas. Oleh karena itu evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011 dilihat dari bidang
urusan kewenangan sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan
Kebijakan pengembangan pendidikan di Kota Medan dari tahun 2011 untuk
anggaran telah mengarah pada amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan
yang minimal 20% dari total APBD Kota Medan. Pada tahun 2011, capaian
kinerja penyelenggaraan urusan pendidikandi Kota Medan adalah sebagai
berikut:jumlah siswa pada jenjang SD/MI Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar
284.666 orang,sedangkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI
Tahun Ajaran 2011/2012 menjacapi 330 orang, dengan demikian tingkat
capaian kinerja Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,11%. Jumlah
siswa pada jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 129.998 orang,
sedangkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran
2011/2012 menjacapi 455 orang, dengan demikian tingkat capaian kinerja
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,34%. Jumlah siswa pada
jenjang SMA/SMK/MA Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 2137.587 orang,
sedangkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Tahun
Ajaran 2011/2012 menjacapi 1.226 orang, dengan demikian tingkat capaian
kinerja Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,89%.
Jumlah siswa pada jenjang SD/MI Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 41.851
orang, sedangkan jumlah siswa lulus pada jenjang SD/MI Tahun Ajaran
2010/2011 sebesar 41.838 orang, maka tingkat capaian kinerja angka kelulusan
SD/MI sebesar 99,97%.Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran
2010/2011 sebesar 37.308 orang, sedangkan jumlah siswa lulus pada jenjang
SMP/MTs Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 37.221 orang, maka tingkat capaian
kinerja angka kelulusan SD/MI sebesar 99,77%.Jumlah siswa pada jenjang
SMA/SMK/MA Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 37.465 orang, sedangkan
jumlah siswa lulus pada jenjang SMA/SMK/MA Tahun Ajaran 2010/2011
sebesar 37.366 orang, maka tingkat capaian kinerja angka kelulusan SD/MI
sebesar 99,75%.
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Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 41.839
orang, sedangkan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP Tahun Ajaran
2011/2012 sebanyak 39.980, dengan demikian tingkat capaian kinerja angka
melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Medan 104,65% Jumlah lulusan
pada jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran 2010/2011 sebesar 37.221 orang,
sedangkan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MT Tahun
Ajaran 2011/2012 sebanyak 39.980, dengan demikian tingkat capaian kinerja
angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MT di Kota Medan 123,84%. Jumlah
guru SD, SMP, SMA/SMK Tahun 2011 sebanyak 31.981 orang, sedangkan
jumlah guru berijazah kualifikasi SD/D-IV sebesar 25.180 orang, dengan
demikian tingkat capaian kinerja Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
sebesar 78,73%.
2. Bidang Kesehatan
Kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kota Medan difokuskan pada
peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit serta kualitas
pelayanan kesehatan dasar, dengan sasaran : menurunkan angka kematian ibu
dan angka kematian anak; meningkatkan pengendalian, pencegahan penyakit
menular; meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan kuantitas
dan kualitas tenaga kesehatan; meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
dasar, dan penanganan gizi buruk.Pada tahun 2011, capaian kinerja untuk
urusan kesehatan adalah:Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
berdasarkan perbandingan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat
penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap
jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama sebesar 55,80%.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan berdasarkan perbandingan perbandingan jumlah ibu
bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu terhadap jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah
kerja dalam kurun waktu yang sama sebesar 88,15%.Cakupan desa/kelurahan
universal child immunization berdasarkan perbandingan jumlah desa/kelurahan
UCI terhadap Jumlah seluruh desa/kelurahan mencapai 100%.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan dihitung berdasarkan
perbandingan jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan
kesehatan di sati wil. Kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh
balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang
samaadalah 100%.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC/BTA dihitung berdasrkan perbandingan jumlah penderita baru TBC BTA (+)
yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun terhadap
jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama
mencapai 88,79%.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD berdasarkan
perbandingan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil.
Kerja selama 1 tahun terhadap jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu
wilayah dalam kurun waktu yang sama mencapai 100%, artinya seluruh temuan
penyakit DBD telah ditangani.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin berdasarkan perbandingan jumlah kunjungan pasien miskin
di sarana kesehatan strata 1 terhadap jumlah seluruh penduduk miskin
mencapai 93,13% dari seluruh penduduk miskin di Kota Medan.
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Cakupan kunjungan bayi berdasarkan rasio jumlah kunjungan bayi memperoleh
pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
terhadap jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama. mencapai 82,81%. Angka kelahiran di tahun 2011 mengalami
penurunan menjadi 1,6% jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 2,02%.
Menurunnya angka kematian bayi menunjukkan semakin meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi di Kota Medan, dimana tahun 2010
angka kematian bayi sebesar 9,33 % dan mengalami penurunan pada tahun
2011 menjadi 3,1 %.
Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat Kota Medan menunjukkan
semakin meningkatnya kualitas kesehatan warga Kota Medan. Pada Tahun
2010 umu harapan hidup warga Kota Medan adalah 70,73 tahun, sedangkan
pada tahun 2011 meningkat menjadi 71,03 tahun. Penderita 10 besar penyakit
pada tahun 2010 mencapai 788.119 kasus, sedangkan pada tahun 2011
menurun menjadi 496.759 kasus. Pada tahun 2010, kasus gizi buruk sebanyak
147 kasus, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 123
kasus.Menurunnya angka pravalensi gizi buruk tersebut disebabkan oleh
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan
sehat, serta meningkatnya pengetahuan tentang mutu kesehatan dan
kecukupan pangan.
3. Bidang Lingkungan Hidup
Pembangunan yang bijak adalah pembangunan yang memperhatikan aspek dan
kondisi lingkungan hidup suatu wilayah.Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan
dalam hal jumlah maupun daya dukung suatu lahan yang bisa termanfaatkan
untuk pembangunan tersebut. Adanya keseimbangan antara pembangunan dan
lingkungan hidup akan menjamin keberlangsungan sumber daya alam di suatu
wilayah untuk generasi yang akan datang. Hal ini dikenal dengan konsep
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (sustainable
development).
Selama tahun 2011, capaian kinerja urusan lingkungan hidup adalah sebagai
berikut:Kinerja penanganan sampah dari perbandingan volume sampah yang
ditangani terhadap Volume produksi sampah sebesar 75,96 persen atau total
volume sampah sebanyak 37.170 kubik dari volume produksi sampah sebanyak
48.880 kubik, cakupan pengawasan terhadap pelaksana andal dari jumlah
perusahaan wajib amdal yang telah diawasi terhadap jumlah seluruh
perusahaan wajib amdal mencapai 100%.Kinerja penegakan hukum lingkungan
dengan membandingkan jumlah kasus lingkungan yang ditangani terhadap
jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani mencapai 100%.Rasio tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dengan membandingkan
jumlah daya tampung TPS (m3) terhadap jumlah penduduk.mencapai 23,3%
dari jumlah penduduk.
4. Bidang Pekerjaan Umum
Pembangunan Pekerjaan Umum di Kota Medan pada tahun 2011 telah
memperlihatkanpeningkatan kinerja, ditunjukkan dari capaian kinerja urusan
pekerjaan umum sebagai berikut:perbandingan Panjang jalan kota dalam
kondisi baik terhadap panjang seluruh jalan kota di Kota Medan sebanyak 79,54
persen atau panjang seluruh jalan kota dalam kondisi baik 2.347,64 kilometer
dari panjang seluruh jalan kota 2.951,38 kilometer.Rasio jumlah rumah tangga
ber sanitasi terhadap jumlah total rumah tangga mencapai 46,82 persen atau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

II-29

jumlah keluarga bersanitasi sebantak 245.485 keluarga dari jumlah total rumah
tangga sebanyak 524.343 keluarga di Kota Medan, dan mengurangi kawasan
kumuh dengan meningkatkan pendapatan serta melakukan program-program
pengurangan kawasan kumuh.
5. Bidang Penataan Ruang
Kondisi Kota Medan yang penuh dinamika menghadirkan tantangan dan
tuntutan yang berbeda dengan wilayah lainnya.Tingginya pertumbuhan
penduduk, kebutuhan perumahan yang meningkat, penurunan luasan budidaya
pangan, ekspansi investasi juga memerlukan ruang serta kondisi kebencanaan
di wilayah Kota Medan memunculkan tantangan yang berbeda.Selama tahun
2011, capaian kinerja urusan tata ruang adalah sebagai berikut:rasio ruang
terbuka hijau untuk setiap satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,128
persen atau luas ruang terbuka hijau 9,00 kilometer dari luas wilayah ber
HPL/HGB 7.028 kilometer, luas lahan bersertifikat. Persentase luas lahan
bersertifikat dihitung dari perbandingan luas lahan bersertifikat terhadap luas
wilayah sebanyak 55,4% luas tanah bersertifikat dari seluruh luas wilayah Kota,
penyelesaian kasus tanah Negara sebesar 34 kasus dari seluruh 49 kasus. Hal
ini berarti, pada tahun 2011 telah terselesaikan 69% kasus tanah Negara, dan
penyelesaian ijin lokasi. terdapat 1 masalah ijin lokasi dan sampai akhir tahun
2011 belum selesai.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan
Prioritas pembangunan kota Tahun 2012 merupakan penajaman, perluasan
cakupan, dan kelanjutan dari prioritas pembangunan periode 2011-2015.
Prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis dan aspirasi
masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang. Prioritas perencanaan
pembangunan berdasarkan isu strategis: tersedianya dokumen rancangan
perda tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Medan kepada pihak ketiga,
terselenggaranya rapat kerja percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
daerah yang mana mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan
progressif, terselenggaranya orientasi camat dan aparatur kecamatan,
Hasil yang dicapai adalah tersedianya rancangan RKPD Tahun 2012,
terselenggaranya Musrenbang RKPD dengan jumlah peserta sebanyak 350
orang, tersedianya dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ
Walikota tahun 2010, tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahun 2010, tersedianya KUA dan PPAS Tahun 2012, tersedianya KUA
dan PPAS Perubahan TA. 2011, Tersedianya rencana kerja Bappeda Kota
Medan tahun 2012 Terlaksananya sosialisasi RPJMD Kota Medan dengan
jumlah peserta sosialisasi sebanyak 450 orang, terlaksananya koordinasi
pelaksanaan SCBD Mandiri, Terlaksananya implementasi pelaksanaan SCBD
Mandiri, terselenggaranya simposium perencanaan pembangunan kota dengan
jumlah peserta simposium sebanyak 250 orang, tersedianya RPJM edisi lux
sebanyak 150 buah, terselenggaranya temu diskusi perencanaan pembangunan
kota dalam bentuk rapat kerja pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan kota tahun 2011.
7. Bidang Perumahan
Capaian kinerja pengembangan perumahan adalah sebagai berikut:



terlaksananya survei kegiatan perumahan dan permukiman Kota Medan,
terlaksananya perencanaan kegiatan perumahan dan permukiman Kota
Medan,
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terlaksananya persiapan kegiatan perumahan dan permukiman Kota
Medan terutama dalam mendukung kegiatan pengadaan barang dan
jasa/tender agar pelaksanaan kegiatan dapat segera terlaksana,
tersedianya dana pendukung kegiatan untuk pengawasan kegiatan
perumahan dan permukiman Kota Medan,
tertatanya sarana dan prasarana Rusun untuk masyarakat
berpenghasilan rendah,
tersedianya data pengawasan lanjutan pembangunan pasar induk tahap
II, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana,
tersedianya dokumen perencanaan kantor Walikota Medan, tersedianya
dokumen pengkajian penggolongan rumah milik Pemko Medan,
terlaksananya pembangunan Pasar Induk Tahap II terutama dalam
mendukung penyediaan sayur dan buah serta mengurangi kemacetan di
inti kota,
tersedianya dokumen perencanaan DED pembangunan gedung DPRD
Kota Medan dan Kajian Stangging,
tersedianya dokumen AMDAL gedung DPRD Kota Medan, tersedianya
dokumen AMDAL Kantor Walikota Medan,
terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan
sehat perumahan berupa pembangunan jalan setapak dan drainase
tersier yang tersebar di 21 kecamatan seluruh Kota Medan,
terlaksananya pemasangan pipa distribusi air limbah house connection
sebanyak 3000 SR,
terlaksananya pembangunan sumur bor dan pipa distribusi untuk
masyarakat MBR,
terlaksananya sosialisasi pelaksanaan percepatan pembangunan
sanitasi untuk masyarakat Bagian Utara,
terlaksananya pembangunan sanitasi untuk masyarakat Bagian Utara
sebanyak 393 unit,
terlaksananya pembuatan DED pemasangan pipa distribusi air limbah,
terlaksananya pembuatan DED geo listrik untuk sumur bor,
terlaksananya pembangunan pipa distribusi air bersih sebanyak2
lingkungan,
terlaksananya pemasangan pipa distribusi air bersih di lokasi Perumahan
Martubung Tahap II (DAK),
terlaksananya pemasangan pipa distribusi air bersih di lokasi Perumahan
Martubung Tahap II (Dana Pendamping),
terlaksananya pemasangan pipa distribusi air bersih di Kec. Medan
Labuhan dan Kec.Medan Marelan (DAK),
terlaksananya pemasangan pipa distribusi air bersih di Kec.Medan
Labuhan dan Kec. Medan Marelan (Dana Pendamping),
terlaksananya pembangunan pencoran jalan lingkungan Spj. 200 m di
Jl. Pinang Baris/TB. Simatupang Gg. H. Busnan Lk. IV Kel. Lalang Kec.
Medan Sunggal (Bantuan Keuangan)

8. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Pembinaan dan pengembangan Pembangunan Bidang Kepemudaan
di Kota Medan, mempunyai permasalahan yaitu kurangnya partisipasi aktif dari
masyarakat, masih banyaknya pengangguran, perilaku menyimpang dan
kurangnya kesadaran sosial dikalangan Pemuda. Untuk itu perlu di tingkatkan
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partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepemudaan, memperkecil
angka kemiskinan, pengangguran, penyimpangan perilaku dan meningkatkan
kesadaran sosial dikalangan Pemuda,danKota Medan kedepan dapat menjadi
rujukan bagi lain dalam pembangunan bidang kepemudaan.
Pembinaan dan pengembangan pembangunan Olahraga rekreasi, prestasi
maupun Olahraga masyarakat perlu dukungan sarana dan prasarana
memadai.Kurangnya sarana dan prasarana Olahraga Masyarakat di daerah
banyak beralih fungsi perlu adanya kebijakan pemerintah menjalin kemitraan
baik antara swasta dan investor serta masyarakat, perwujudan SPORT Kota
Medan(Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Kota Medan).Kinerja urusan
pemuda dan olahragapada tahun 2011 adalah:persentase jumlah gelanggang
sebesar 0,081 per seribu penduduk dan, rasio lapangan olahraga sebesar 0,003
per seribu penduduk.
9. Penanaman Modal
Di sektor investasi pada tahun 2009 investasi diperkirakan sebesar 12,435
trilyun rupiah, tahun 2010 meningkat menjadi 16,245trulyun rupiah atau sebesar
12,54 persen, pada tahun 2011 menjadi 17,016 trilyun rupiah atau 17,88 persen.
Realiasi
pelaksanaan
program
yang
telah
dilaksanakan
mencakup:Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA di Kota Medan tahun 2011. Kegiatan ini
terlaksana pada tanggal 29 November 2011 bertempat di Hotel Inna Dharma
Deli Medan. Peserta sebanyak 90 orang yang berasal dari SKPD se-Kota
Medan, PMDN/PMA, Camat se-Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kerjasama antar instansi bidang penanaman modal dan
menyamakan persepsi mengenai pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA.
Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
daerah (KP3MD) Kota Medan tahun 2011.KP3MD terlaksana pada tanggal 28
November 2011 bertempatdi Hotel Inna Dharma Deli Medan dihadiri oleh 85
peserta yang berasal dari SKPD, PMDN/PMA dan assosiasi pengusaha.Melalui
KP3MD Kota Medan tahun 2011, 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 2012.
Terlaksananya pameran investasi pada tahun 2011 sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
Pameran Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tanggal 2 s/d 4 Februari 2011
di UKM Convention Center Lt.3 SMESCO UKM Jakarta Selatan, Batam
Nasional Expo (BANEX) Tahun 2011 pada tanggal 14 s/d 17 April 2011 di Kepri
Mall Batam., Pekan Raya Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret - 18 April 2011
di Tapian Daya Medan, NTB Expo 2011 pada tanggal 21 s/d 25 Juli 2011 di
GOR Turida Mataram.’ Medan Mega Fair pada tanggal 1 s/d 10 Desember 2011
di Tapian Daya Medan.
Terlaksananya pameran investasi/penanaman modal ke luar negeri yaitu
Penang International Expo and Conference 2011 pada tanggal
25 s/d 27
Pebruari 2011 di Eastin Hotel Penang Malasya.
Terselenggaranya operasional forum bisnis sebanyak 2 (dua) kali yakni
dilaksanakan pada tanggal 19 Juli dan 28 Nopember 2011 di Hotel Emerald
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Garden Internatianal Medan.Pelaksanaan program peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasi ini menghasilkan keluaran (output) pokok sebagai berikut:
Tersedianya sistem informasi penanaman modal dan terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal PMDN/
PMA di Kota Medan;
10. Sosial dan Ketenagakerjaan
Pada Tahun 2011, jumlah penduduk Kota Medan telah mencapai 2.117.224
jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut tingkat pengangguran terbuka (TPT) terus
mengalami penurunan. Tahun 2009 TPT adalah sebesar 14,27%, turun sebesar
1,32% dari tahun sebelumnya. Hasil Sakernas 2009-2010 mencatat TPT Kota
Medan tahun 2010 mencapai 13,11%, menurun sebesar 1,16% dari tahun 2009.
Pada tahun 2011 TPT Kota Medan sebesar 13,05%, juga terjadi penurunan TPT
sebesar 0,06 % dari tahun 2010.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut
menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif
terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Sementara itu Tngkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009-2011 masing-masing mencapai
61,82%, 61,94% dan 62,09% angka ini menunjukkan terjadinya penurunan
TPAKpada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 dan tahun 2011 masingmasing sebesar 0,12% dan 0,15%/
11. Ketahanan Pangan
Penyediaan bahan pangan pokok antara lain; beras, jagung, buah-buahan,
sayur-sayuran danprotein hewani (sapi, domba, ayam, ikan) yang berkualitas
dan berkesinambungan merupakanfokus dari prioritas pembangunan daerah
tahun 2010. Untuk mendukung penyediaan bahanpangan tersebut, pemerintah
daerah melakukan Program peningkatan ketahanan pangan yangdijabarkan
secara
operasionalke
dalam
beberapa
kegiatan
pokok,
sebagai
berikut:tersusunnya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplay pangan,
terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan, terselenggaranya
penyuluhan sumber pangan alternatif, tersusunnya data base ketahanan pangan
Kota Medan, terselenggaranya kampanye promosi ketahanan pangan,
terselenggaranya seremonial hari-hari besar, terlaksananya koordinasi lembaga
dewan ketahanan pangan, tersusunnya neraca bahan makanan Kota Medan,
tersusunnya profil ketahanan pangan Kota Medan, tersusunnya resep pangan
beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3B), Terselenggaranya pelatihan
pengolahan aneka pangan (3B) berbasis sumber daya lokal bagi tim penggerak
PKK di 21 kecamatan sebanyak 63 orang, dharma wanita Kota Medan sebanyak
12 orang, dan kader PKK dilokasi kelurahan percontohan PTP2WKSS di
Kelurahan Denai sebanyak35 orang, terselenggaranya lomba cipta menu
pangan 3B, terlaksananya gerakan pemberian makanan 3B bagi anak SD/MI.
Terlaksananya pengembangan kelurahan mandiri pangan, tersusunnya profil
kelurahan mandiri pangan, terlaksananya gerakan aksi masyarakat mandiri
pangan(gema pangan), dan tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan
pangan.
Kinerja
urusan
ketahanan
pangan
pada
tahun
2010
adalah:ketersediaan bahan pangan (beras) berdasarkan perbandingan rata-rata
jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg).terhadap jumlah penduduk. Pada
tahun 2010, rasio ini mencapai 157.668,018 kg untuk setiap 1000 penduduk dan
pemerintah Kota Medan telah memiliki Peraturan Daerah tentang ketahanan
pangan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

II-33

12. Perhubungan
Di sektor perhubungan adapun capaian kinerja antara lain: terlaksananya
pembangunan halte bus sebanyak 10 unit, taxi dan gedung terminalKegiatan ini
bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna angkutan.
Terlaksananya pembangunan ruang tunggu di PKB Amplas sebanyak 1 unit.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib
ujiTerlaksananya
pembangunan
ruang
kantor
Dinas
Perhubungan.
Pembangunan ruang kantor Dinas Perhubungan Kota Medan dilaksanakan
pada ruang lobby kantor dan ruangan panitia penggadaan barang dan jasa
Dinas Perhubungan Kota Medan
Realisasi pelaksanaan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas ini
menghasilkan keluaran (output) pokok sebagai berikut: tersedianya rambu lalu
lintas. Kegiatan ini 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 200 buah yang tersebar di Kota Medan.Tersedianya pagar pengaman
jalan.Kegiatan ini bertujuan sebagai pembatas jalan dengan bahu jalan atau
badan sungai atau jurang sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan
yang melaluinya sepanjang 3.088 m’ yangdipasangdi Jl. Inspeksi Parit Busuk (Jl.
Sampali), Jl. Ispeksi Sikambing (Lanjutan) (DAK) dan Jl. Avros.Tersedianya
rambu-rambu lalu lintas tiang tinggi.Pemasangan rambu-rambu lalu lintas tiang
tinggi sebanyak 195 buah tersebar pada 12 lokasi ruas jalan.Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan informasi, petunjuk, dan larangan bagi pengguna
jalan sehingga kelancaran dan keamanan pengemudi di jalan dapat
meningkat.Tergantinya bola lampu traffic light menjadi LED. Penggantian bola
traffic light menjadi LED pada 17 lokasi persimpangan.Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kondisi traffic light dari pijar menjadi teknologi LED
sehingga keamanan dan kelancaran lalu lintas di persimpangan semakin
meningkat.Tersedianya RPPJ. Pemasangan RPPJ dilakukan sebanyak 10
(sepuluh) unit yang tersebar di Kota Medan.Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan di Kota Medan.Tersedianya
median jalanKegiatan ini bertujuan untuk memisahkan arus lalu lintas di jalan
sehingga kelancaran dan keamanan pengemudi di jalan dapat meningkat.
Median jalan yang dipasang sebanyak 1 (satu) paket pekerjaan dengan
panjang208 m’ yaitu di Jl. Dr. Mansyur (sp. Jl. Pembangunan), Jl. Kapten
Muslim (depan Gang Jawa), Jl. Palang Merah (sp. Jl. Mangkubumi), Jl.
Mongonsidi (sp. Jl. Anggrung simpang Jl. Polonia), Jl. Imam Bonjol (sp. Jl.
Ahmad Dahlan), Jl. Jamin Ginting (sp. Jl. Sekata), dan Jl.
Gaperta.Terlaksananya penertiban dan penataan lalu lintasPenertiban 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.Terpasangnya speed hump.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pengurang kecepatan kendaraan yang
ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu seperti di persimpangan prioritas,
sekolah, rumah ibadah dan lainnya.Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
keselamatan pengguna jalan. Pada tahun 2011speed hump dipasang di 12
kecamatan di Kota Medan sepanjang 912 M’Tersedianya kunci roda parker.
Pada Tahun 2011 Dinas Perhubungan mengadakan 20 unit kunci roda parkir.
Tersedianya papan namajalan. Papan nama jalan dipasang di 21 (dua puluh
satu) kecamatan yang ada di Kota Medan dengan jumlah papan nama jalan
yang terpasang sebanyak 3164 buah.
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13. Telekomunikasi dan Informatika
Pada bidang telekomunikasi, dan informatikan capaian kinerja mencakup
penyebarluasan informasi melalui media cetak bekerjasama dengan harian
SINDO dan Pos Metro selama 4 bulan, Terlaksananya penyebarluasan
informasi melalui penerbitan tabloid Vista Medan sebanyak 20.700 eksemplar
selama 9 bulan, Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui media
elektronik
seperti radio dan televise, Terselenggaranya penyebarluasan
informasi melalui selebaran seperti leflet (2.000 lbr), poster (500 lbr) dan brosur
(260 rim), Terselenggaranya penyebarluasan informasi melalui media luar ruang
Baliho 44 buah, sepanduk kain 218 buah dan sepanduk kain281lembar.
Terselenggaranya penyebarluasan informasi melalui media pameran IT Expo
Pemko Medan selama 7 hari, Terselenggaranya penyebarluasan informasi
melalui pemutaran VCD/DVD sebanyak 30 kali kegiatan, Terselenggaranya
penyebarluasan informasi melalui media ceramah, dialog interaktifsebanyak 35
kali kegiatan, dan tatap muka sebanyak 25 kali kegiatan disekolah-sekolah dan
21 kecamatan yang diikuti sebanyak 3.150 audiense.
14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal
tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap
perubahan harga bahan bakar.Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan
dengan
kredit
investasi
juga
menghambat
kontribusi
UMKM
terhadappertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor
riil.Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu
mengembangkan agroindustri dan bisniskelautan guna menunjang daya beli dan
ketahanan pangan. Capaian kinerja selama tahun 2011 urusan koperasi, usaha
kecil dan menegah adalah jumlah koperasi per 31 desember 2011 berjumlah
1.995 koperasi, sedangkan koperasi yang aktif berjumlah 1.392 koperasi maka
persentase koperasi yang aktif adalah 69,77% dan untuk usaha mikro dan kecil
capaian kinerja pembinaan mencapai 95,10%, hal ini nampak dari jumlah usaha
mikro kecil menegah di Kota Medan sampai tahun 2011 telah mencapai 222.000
usaha.
15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Salah satu kebijakan dan program bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak diKota Medan 2008 – 2013 adalah, meningkatkan upaya
perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah
tangga serta perdagangan perempuan dan anak, yang dilaksanakan melalui
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera selama tahun 2011 adalah: tingkat partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah dihitung berdasarkan perbandingan pekerja
perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja perempuan sebesar
6,00%, persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dihitung
dengan membandingkan Jumlah anak perempuan >15 yang melek huruf
terhadap jumlah anak perempuan usia>15 tahun sebesar 71,84% perempuan
usia 15 tahun ke atas telah melek huruf, partisipasi angkatan kerja perempuan
dihitung melalui perbandingan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan
terhadap jumlah angkatan kerja mencapai 5,71%, tingkat prevalensi peserta KB
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aktif dihitung melalui perbandingan jumlah peserta program KB aktif terhadap
jumlah pasangan usia subur. Untuk tahun 2011, tingkat prevalensi peserta KB
aktif sebesar 58,37% dari pasangan usia subur, persentase keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 23,42% dari jumlah keluarga yang
adadi Kota Medan.
16. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja aspek keluarga berencana pada tahun 2011 secara umum mengalami
peningkatan yang mencaku: tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi
bagi keluarga miskin, Terlaksananya kegiatan tim KB keliling, terlaksananya
perlindungan hak reproduksi individu, terlaksananya pembinaan keluarga
berencana berupa kegiatan hari keluarga nasional (HARGANAS), terlaksananya
kegiatan PKK KB kesehatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan diperuntukkan terutama kepada
masyarakat pra sejahtera. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan
perkiraan masyarakat 16.333 dengan pencapaian 11.251 peserta KB baru,
terlaksananya TNI manunggal KB Kesehatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
terselenggaranya pelayanan KB dan kesehatan untuk menambah jumlah
peserta KB dan kesehatan bekerjasama dan koordinasi bersama Koramil dan
Dinas kesehatan Kota Medan. Dengan menghasilkan pelayanan akseptor
sejumlah: 17.223 akseptor dari target sebanyak 31.622 akseptor.Tersedianya
tambahan sarana pelayanan KB (DANA DAK) dan Pendamping APBD berupa
penambahan 1 unit mobil moyan dan mobil mupen KB, terlaksananya sosialisasi
KB pria, terlaksananya Bulan KB IBI Kes Terpadu. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk menambah peserta KB bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia
dengan menghasilkan aksepto KB baru sejumlah 13.676 akseptor dari PPM
19.718, terlaksananya bakti bayangkara KB Kes. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan jumlah akseptor KB baru terutama sari ibu bayangkara,
dihadiri 400 orang dari ibu bayangkari dan akder KB serta masyarakat lainnya,
dengan menghasilkan akseptor baru sejumlah 562 akseptor.
17. Bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
Realisasi capaian kinerja kesatuan bangsa politik dalam negeri adalah:
Terselenggaranya penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
terhadap 400 orang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh
agama, LSM, ormas, pemuda dan kepala lingkungan dari kelurahan dan
kecamatan se-Kota Medan, Terselenggaranya penyuluhan pencegahan
peredaran uang palsu terhadap 200 orang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh
masyarakat, tokoh agama, LSM, ormas, pemuda dan kepala lingkungan dari
kelurahan dan kecamatan se-Kota Medan, Terselenggaranya penyuluhan
pencegahan dan penertiban aksi premanisme terhadap 200 orang terdiri dari
unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, ormas, pemuda dan
kepala lingkungan dari kelurahan dan kecamatan se-Kota Medan,
Terlaksananya penyuluhan pencegahan praktek perjudian terhadap 200 orang
terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, ormas,
pemuda dan kepala lingkungan dari kelurahan dan kecamatan se-Kota Medan,
Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur terhadap
200 orang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM,
ormas, pemuda dan kepala lingkungan dari kelurahan dan kecamatan se-Kota
Medan, Terselenggaranya dan tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan
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pelaporan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT),
Terselenggaranya serta tersedianya dokumen verifikasi data sebagai bantuan
partai politik terhadap seluruh partai politik di Kota Medan, Terselenggaranya
dan tersedianya dokumen validasi data partai Politik, Ormas dan LSM di Kota
Medan, Terselenggaranya sosialisasi keikutsertaan masyarakat dalam
demokrasi terhadap 600 orang terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat,
tokoh agama, LSM, ormas, pemuda dan kepala lingkungan dari kelurahan dan
kecamatan se-Kota Medan, Terbentuknya dan terslenggaranya pelantikan dan
pembinaan Badan kerjasama Pemko dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba
dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Terselenggaranya
sosialisasi Permendagri No. 44 tahun 2009 sebanyak 200 orang yang bersal
dari unsur Ormas dan Lembaga Nirlaba Kota Medan.
18. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan ,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Dalam bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ini telah dilakukan beberapa
kegiatan sebagai perwujudan bagi pemerintahan yang bersih dan akuntabel
PemerintahKota Medan yakni: sampai dengan tahun 2009 Peraturan daerah
tentang Standar Pelayanan Umum Sesuai Dengan Peraturan PerUU-an yang
telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan sebanyak 10 Peraturan Daerah.
Selanjutnya
pada
tahun
2011
direncanakan
peningkatan
penyusunan/pembentukan Peraturan Daerah Tentang Standar Pelayanan
Umum Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan
tuntutan perkembangan dan pembangunan kota. Kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2011 adalah revisi peraturan daerah dan produkproduk hukum lainnya, sampai dengan tahun 2011 Pemerintah Kota Medan
belum menyusun/membuat rancangan peraturan daerah tentang konsultasi
publik. Pemerintah Kota Medan membuat peraturan daerah tentang konsultasi
publik. Kegiatan yang akan telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah : kajian
peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah, jumlah produk hukum daerah (Perda, Perwal, Kepwal, dsb)
yang telah dihasilkan sepanjang tahun 2005 s.d. 2009 mencapai 602 buah,
dengan perincian Perda sebanyak 35 buah, Peraturan Walikota sebanyak41
buah, Keputusan Walikota sebanyak 522 buah dan Instruksi Walikota sebanyak
4 buah. Selanjutnya pada tahun 2011 Pemerintah Kota akan meningkatkan
penyusunan, pembuatan dan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan
Pelaksanaan lainnya untuk penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Kota.
Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 adalah : eksaminasi produk
hukum daerah, dalam rangka menjaga keserasian produk hukum yang
diterbitkan oleh pemerintah kota dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, sesuai perintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sejak tahun2004 telah dilaksanakan evaluasi terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta
tata ruang kota dengan jumlah keseluruhan mencapai 15 buah. Pada tahun
2011 Pemerintah Kota akan merevisi peraturan-peraturan daerah tentang pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun
2009. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 adalah : revisi
peraturan daerah dan produk hukum lainnya jumlah peraturan daerah inisiatif
DPRD dalam tahun 2009 yang tersusun sebanyak 1 buah yakni Perda tentang
KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita). Kegiatan yang akan
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dilaksanakan adalah: publikasi produk hukum daerah, pada tahun 2011
Pemerintah
Kota
akan
berupaya
keras
meningkatkan
kualitas
pembuatan/penyusunan peraturan daerah agar lebih cepat mendapat
persetujuan dari Gubernur. Kegiatan yang akan diulaksanakan adalah: kajian
peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Realisasi pelaksanaan program peningkatan peranan perempuandi perdesaan
ini menghasilkan keluaran pokok sebagai berikut:terselenggaranya pembinaan
di kelurahan percontohan PKK sepanjang jalan protokol menuju daerah wisata
khususnya kepada TP.PKK Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota sebagai
kelurahan percontohan terbaik tingkat Kota Medan Tahun 2011 yang telah
disupervisi dan dievaluasi oleh TP-PKK Kota Medan dan BPM Kota Medan yang
selanjutnya disupervisi dan dimonitoring serta dievaluasi oleh TP.PKK Sumatera
Utara bersama Bappemas Provinsi Sumatera Utara sehinga memperoleh
Juara1 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri dan
Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga, hasil Rakernas PKK VII tahun 2011, hasil Rakerda
Provinsi dan Rakerda Kota Medan tahun 2011. Terselenggaranya pembinaandi
kelurahan PT.P2W-KSS tingkatKota Medan yaitu Kelurahan Denai Kecamatan
Medan Denai sebagai Kelurahan PT.P2W-KSS Tingkat Kota Medan tahun 2011
yang telahdisupervisi dan dievaluasi olehTP.PKK Kota Medan dan BPMKota
Medan dan juga telah disupervisi dan dimonitoring serta dievaluasi oleh TP.PKK
Provinsi Sumatera Utara dan Bappemas Provinsi Sumatera Utara. Khususdi
kelurahan PT.P2W-KSS ini adalah sebanyak 35 warga binaaan yg meliputi 3R
(rawan ekonomi, rawan pendidikan dan rawan kesehatan) telah mengikuti
berbagai pelatihan dari berbagai instansi terkait. Hasil evaluasi terakhir TP.PKK
Provinsi dan Bappemas Provinsi Sumatera Utara Kelurahan Denai Kecamatan
Medan Denai mendapat Juara 1 Tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk
Kelurahan PT.P2W-KSS tahun 2011 hal ini sesuai dengan Kepmendagri dan
Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga, hasil Rakernas PKK VII tahun 2011,hasil Rakerda
Provinsi dan Rakerda Kota Medan tahun 2011. Kegiatan ini dimaksudkan dalam
rangka mendukung program peningkatan peranan perempuan di
perdesaan.Terselenggaranya pembinaaan di kelurahan percontohan pelaksana
10 program pokok PKK Kota Medan tahun 2011 yaitu Kelurahan Helvetia Timur
Kecamatan Medan Helvetia tahun 2011 yang telahdisupervisi dan dievaluasi
TP.PKK Kota Medan dan BPM Kota Medan dan selanjutnya disupervisi dan
dimonitoring serta dievaluasi TP.PKK Provinsi Sumatera Utara dan BPM Kota
Medan. Hal ini sesuai dengan Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor
53tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,
hasil Rakernas PKK VII tahun 2011, hasil Rakerda Provinsi dan Rakerda Kota
Medan tahun 2011.
20. Kearsipan
Realisasi kegiatan kearsipan menghasilkan beberapa keluaran pokok sebagai
berikut:tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
sebanyak 1 (satu) kegiatan, terlaksananya kajian sistem administrasi kearsipan
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dalam rangka mengurangi penumpukan arsip dengan mengadakan
pemusnahan yang mengacu kepada jadual retensi arsip yang sudah ditentukan.
Kegiatan ini dimksudkan agar penilaian arsip yang akan dimusnahkan mengacu
pada peraturan perundang-undangan sesuai jadual retensi arsip, dan untuk
mengurangi penumpukan arsip yang tidak bernilai guna lagi, terlaksananya
perawatan dan pengumpulan dokumen/arsip daerah berupa; photo-photo
bersejarah sebanyak 40 (empat puluh) buah, dokumen-dokumen bangunan
bersejarah, stand banner 4 (empat) buah, peta Kota Medan tempo dulu,
21. Kebudayaan
Realisasi pelaksanaan program pengelolaan keragaman budaya pada tahun
2010 menghasilkan beberapa keluaran pokok sebagai berikut:terlaksananya
karnaval budaya dan kendaraan antic, terlaksananya lomba puisi/penyair,
terlaksananya
ramadhan
fair,
terselenggaranya
christmas
season,
terselenggaranya perayaan agama Budha, dan terlaksananya perayaan agama
Hindu. Penilaian kinerja atas pelaksanaan urusan budaya pada tahun 2010
yakni penyelenggaraan festival seni dan budaya.diselenggarakan sebanyak 21
kali di dalam negeri dan 3 kali di luar negeri, sarana penyelenggaraan seni dan
budaya. telah ada sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 20 buah
dan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terhadap total
benda, situs dan kawasan yang dimiliki Pemerintah Kota. sebanyak 42 situs
atau 39,62% dari seluruh situs yang ada.
22. Perpustakaan
Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan dalam
meningkatkan effisiensi dan effektifitas proses belajar mengajar dengan fungsi
membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat yang dilayani
(pemustaka). Berdasarkan aspek dan dimensi urusan perpustakaan tersebut
maka tujuan penyelenggaraan perpustakaan adalah membantu dan memberi
kesempatan belajar masyarakat dalam segala umur melalui jasa pelayanan
perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengikuti
perkembangan teknologi dan informasi, kreatif, ikut serta dalam pembangunan
nasional, menghargai hasil budaya bangsa dan meningkatkan taraf
hidup.Kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2011adalah sebagai berikut:
keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerahterdapat 12.980
judul buku dan 37.368 judul buku di perpustakaan daerah dan rasio jumlah
pengunjung perpustakaan daerah sebanyak 19.800 orang atau 83% dari seluruh
populasi yang seharusnya mengunjungi perpustakaan.
23. Urusan Pertanian, Perikanan dan Kelautan
Dalam rangka penyelenggaraan tugas desentralisasi dalam pembangunan kota
yang berdaya guna dan berhasil guna membutuhkan ketersediaan sumber daya
manusia daerah yang memadai. Lebih dari itu SDM bahkan memiliki kedudukan
dan peran sentral dalam mengelola sumber daya pembangunan secara efisien,
efektif dan ekonomis. Oleh karena itu, pertanian memiliki fungsi penunjang dan
yang strategis dalam menciptakan kesejahteraan, guna mendukung
pembangunan kota.Kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2010
dapat adalah sebagai berikut:jumlah produksi ikan sebanyak 7,2240ton dari
target 7,2345 ton. Hal ini berarti Dinas Pertanian dan Kelautan telah mencapai
target sebesar 99,85, jumlah konsumsi ikan per kapita pertahun sebanyak 22,26
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kg, sementara target konsumsi sebanyak 22,75 kg. Hal ini menunjukkan capaian
sebesar 97,85%, produksi padi sebanyak 16,19 ton, sementara luas areal
tanaman padi sebanyak 3.621 hektar. Hal ini menunjukkan produktivitas padi
sebanyak 4,75 ton per hektar, dan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
dihitung dengan membandingkan jumlah konstribusi PDRB dari sektor pertanian
terhadap jumlah total PDRB. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian
sebesar 2,73% dari total PDRB Kota Medan.
24. Urusan Industri dan Perdagangan
Kinerja urusan industri selama tahun 2011adalah sebagai berikut: kontribusi
sektor industri terhadap PDRB sebesar 14,95%, Produktivitas sektor industri
dengan membandingkan output sektor industri terhadap total tenaga kerja yakni
produktivitas sektor industri mencapai 33,10%, sektor industri member kontribusi
sebesar 59,42% dari total ekspor Kota Medan, kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB sebesar 21,94%, dan ekspor neto merupakan selisih antara
ekspor dan impor yakni ekspor neto mencapai US$ 5.004.511
2.3. Permasalahan Pembangunan Kota
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama
beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan
masyarakat secara keseluruhan diKota Medan. Namun demikian, permasalahan
yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan
hidup masyarakat yang memadai belum terrealisasi sesuai dengan harapan
yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2015. Pembangunan yang dilaksanakan
belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi
sumber daya yang efisien.Manfaat pembangunan yang diharapkan belum
merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan
masyarakat belum sepenuhnya membaik.Keadaan ini timbul sebagai akibat dari
berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang
belum teratasi secara maksimal, seperti dijelaskan secara rinci di bawah ini.
1. Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya adalah sebagai berikut:
a. Di bidang pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang
memerlukan penanganan segera mencakup: (1) Perluasan akses dan
pemerataan pendidikan yakni yang mencakup: (a) Relatif tingginya angka
putus sekolah pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing
yakni sebesar 0,11%, 0,34 %, dan 0,89% (b) Relatif rendahnya daya beli
masyarakat terhadap pendidikan dan minimnya dana operasional negeri (c)
Rendahnya APK PAUD yakni sebesar 61,46% (2) Peningkatan mutu dan
relevansi yang mencakup (a) Rendahnya kualitas lulusan, sehingga tidak
sepenuhnya mampu berkompetensi dalam memenuhi kebutuhan pasar,(b)
Tidak meratanya professional guru, dan (c) belum optimalnya pengelolaan
PKBM (3) Efisiensi dan peningkatan manajemen pendidikan yang
mencakup: (a) masih rendahnya kualitas manajemen Kepala Sekolah, (b)
Belum mampunya system evaluasi yang diterapkan untuk mengukur
sepenuhnya kinerja satuan pendidikan, (c) Kurang memadainya fasilitas
pelayanan pendidikan yang tersedia, dan (d) Kurangnya tingkat kemampuan
SDM staf sekolah.
b. Di bidang kesehatan, antara lain: (a) rendahnya produktivitas dan motivasi
sumber daya aparatur, (b) minimnya ketersediaan database institusi
pelayanan kesehatan di wilayah kerja unit pelaksanan teknis (UPT), (c)
fungsi koordinasi terutama dengan pemerintah atasan dalam hal ini Dinas
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan maksimal, (d) sistem
pelaporan belum berjalan sebagaimana mestinya, laporan yang diberikan
oleh petugas belum sepenuhnya tepat waktu dan akurat, sehingga
menggagu proses evaluasi dan perencanaan selanjutnya
Di bidang tenaga kerja adalah masih tingginya angka pengangguran yang
disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan
kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya
kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di
Kota Medan belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.
Di bidang keolahragaan antara lain adalah: (a) adanya kecenderungan
semakin menurunnya prestasi pemuda dan olahraga karena belum
optimalnya kualitas manajemen pembinaan pemuda dan olahraga di Kota
Medan, (b) relatif kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Medan,
dan (c) belum memadainya pembiayaan penanganan pemuda dan olahraga
di Kota Medan.
Di bidang pemberdayaan perempuan adalah masih sangat terbatasnya
program/kegiatan terutama yang terkait dengan kesempatan usaha, akses
terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban
kekerasan dalam rumahtangga, serta belum optimalnya peran lembaga
sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Di bidang kebudayaan adalah: (a) relatif masih minimnya dan belum
tertatanya objek-objek wisata dan budaya yang layak jual dan dikunjungi,
mengingat bahwa Kota Medan juga termasuk salah satu kota sebagai kota
tujuan wisata terbaik di Indonesia. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi
penurunan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun wisatawan
mancanegara yang ingin berkunjung ke Medan, (b) promosi dan pemasaran
pariwisata Kota Medan masih relatif rendah antara pemerintah, pihak swasta
dan akademis. Hal ini dapat menyebabkan program Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Medan yang telah dituang dalam RENSTRA dan RPJM
Dinas menjadi terhambat dan muncul kesan kurang dalam implementasinya,
(c) relatif belum terbukanya aksesibilitas jalur penerbangan ke Negara Asia,
Timur Jauh dan Eropa secara langsung ke air port Polonia Medan
Di bidang sosial antara lain adalah: (a) belum optimalnya penanganan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) karena relatif rendahnya
kualitas manajemen penanganan permasalahan social di Kota Medan,(b)
masih relative tingginya angka penduduk miskin, (c) belum serasinya
kebijakan penanganan permasalahan social, baik antara SKPD di
lingkungan pemerintah Kota Medan maupun dengan provinsi dan
Pemerintah Pusat, dan (d) belum memadainya pembiayaan penanganan
permasalahan sosial.
Di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain adalah: (a) perluasan
akses pelayanan catatan sipil, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya
partisipasi masyrakat khusus daerah lingkar luar yang memohon pencatatan
kejadian penting yang dialami masyarakat berupa kelahiran dan perkawinan,
(b) Dokumen dan Akta Catatan Sipil yang dimiliki masyarakat belum
sepenuhnya diketahui masyarakat tentang kegunaannya sebagai status
hukum dan status kependudukan, (c) relatif masih minimnya para pegawai
yang mamiliki pengetahuan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil, sehingga berdampak masih rendahnya tingkat tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil, (d) Relatif masih belum memadainya
sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan catatan sipil, terutama
sarana dan prasarana pembangunan dan pengoperasian SIAK secara
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terpadu, (d) relatif masih belum optimalnya implementasi program penataan
administrasi kependudukan catatan sipil.
i. Di bidang Pekerjaan Umum antara lain adalah: (a) kondisi jaringan jalan dan
jembatan masih perlu ditingkatkan penanganan dan perawatannya, (b) relatif
masih terbatasnya pembangunan jalan, disebabkan alokasi anggaran yang
tersedia masih rendah, (c) Wewenang pengelolaan dan kerjasama dalam
pembangunan jaringan jalan dan jembatan, (d) Relatif masih belum
memadainya kualitas dan kuantitas data base jaringan jalan dan jembatan,
(e) relatif belum tertatanya dengan baik pola hirarki kelas dan fungsi jalan (f)
relatif masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat
hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan,
(g) terdapatnya
penyempitan alur (Bottleneck) akibat beberapa jembatan di Kota Medan, (h)
kurang tertatanya hirarki sistem jaringan drainase.
j. Di bidang Perumahan antara lain adalah: (a) masih rendahnya penyediaan
rumah yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
(b) Masih terdapatnya kawasan pemukiman yang belum tertata secara baik
dan kawasan yang tergolong kawasan pemukiman kumuh, (c) tingginya
harga tanah bagi penyediaan rumah, (d) belum optimalnya system tanggap
darurat bencana kebakaran, (e) belum optimalnya peran serta masyarakat
dan pencegahan bencana kebakaran dan bencana alam lainnya, (f) defisit
air dimana pemakaian air pada jam puncak bias mencapai 1.921 liter/detik,
(g) PDAM Tirtanadi belum mampu menambah produksi debit air, dan (h)
keterbatasan lahan membangun sanitasi di kawasan padat pemukiman.
k. Di bidang Perhubungan antaralain adalah: (a) tingkat kemacetan lalu lintas di
Kota Medan yang semakin meningkat yang disebabkan antara lain
pertumbuhan kenderaan yang tidak diimbangi dengan penambahan
kapasitas jalan, (b) masih lemahnya kesdaran pengguna kenderaan dalam
berlalu lintas, dan (c) parker
l. Di bidang Lingkungan Hidup antara lain adalah: (a) persamaan persepsi
antara instansi terkait dalam menangani masalah lingkungan hidup masih
belum sama mengakibatkan koordinasi antar instansi terkait juga belum
berjalan sebagaimana mestinya, (b) masih kurang optimalnya pemanfaatan
dan pencapaian Ruang terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan saat ini
persentase RTH hanya 0,128% dari total lahan Kota Medan, (c) pemahaman
masyarakat dan para pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan masih
sangat rendah dimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan
pelestarian lingkungan sangat rendah, (d) kurangnya kesadaran serta
komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, (e) penolakan
warga akan keberadaan TPS yang kerap menimbulkan bau tidak sedap, (f)
kesadaran warga menjaga kebersihan masih kurang, (g) system manajemen
persampahan yang ada masih konvensional, (h) daya tamping TPA yang
terbatas, sedangkan volume timbulan sampah semakin meningkat, saat ini
hanya 80% dari total sampah yang terlayani, (i) pengelolaan sampah TPA
yang masih menggunakan system terbuka (open dumping)
m. Di bidang Penataan Ruang antara lain adalah: (a) masih rendahnya
keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat pemukiman dan
pertumbuhan wilayah, (b) belum adanya keterpaduan prasarana dan
sarana perkotaan yang membentuk satu kesatuan pola menghubungkan
seluruh wilayah Kota Medan.
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2. Urusan Pemerintah Daerah
Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, bahwa dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintaha daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basicservice) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan,
lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan
urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang
terkait dengan pengembangan potensi unggulan (core competence) yang
menjadi kekhasan daerah.Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan
pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi
kewenangan pemerintah daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah
daerah.Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar
dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.Seiring
dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuaidengan PP
Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat
permasalahanpermasalahanyang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian
sasaran pembangunansesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan stagnasi
pembangunan daerah.Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:
3.
Urusan Perencanaan Pembangunan:
a. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan
pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi
masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di
tingkat dan kabupaten tanpa melibatkan masyarakat, sehingga kurang
mencerminkan permasalahan nyata saat ini, kebutuhan dan aspirasi
masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini diperparah oleh berbagai
kebijakan pemerintah dan struktur pelayanan yang seringkali membatasi,
daripada
mengembangkan
peranan
masyarakat
dalam
proses
pembangunan di wilayahnya sendiri.
b. Kapasitas perencanaan belum memadai disemua tingkatan terutama yang
terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah,
penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program,
pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum
dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan
indikator yang tepat. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu kunci
keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan karena sangat
menentukan derajad urgensi kebutuhan, akseptabilitas usulan opsi serta
efisiensi dan efektivitas implementasi program yang dilaksanakan.
c. Ego sektoral dari berbagai lembaga/Dinas dalam pelaksanaan
pembangunan juga menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan,
seperti halnya yang tersirat dalam “common goal”, sehingga setiap
lembaga/dinas cenderung bekerja sendirisendiri berdasarkan tugas dan
fungsinya. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
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relatif rendah. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara
pembangunan nasional, pembangunan dan pembangunan kabupaten/kota
juga belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping) kegiatan.
Di pihak lain, belum ada upaya dari pemerintah daerahKota Medan untuk
mengkoordinasikan program-program yang tidak searah/serasi atau bahkan
saling bertolak belakang, sehingga berbagai permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat diselesaikan.
4. Pemerintahan Umum, Otoomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
a. Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain
kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip
organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang
proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong
peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan
layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur
kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku
hemat. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan
wewenang (korupsi) belum teratasi, dan pelayanan publik belum sesuai
dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika
dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja,
dan produktivitas kerja.
b. Demokrasi
telah
mendorong
masyarakat
untuk
lebih
berani
mengemukakan aspirasinya.
c. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan asset pemerintah
daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum
terselesaikan dan adanya asset-aset yang belum tersertifikasi karena berada
pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber
pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang
cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenankannya
Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang
berlaku.
d. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan
pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat
perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya
kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan
ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses
kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif,
lemahnya sumberdaya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar
yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan
sosial. Tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan
juga masih rendah yang disebabkan karena kurangnya representasi orang
miskin dan terbatasnya ruang publik.
5.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
a. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada
implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh
sistem hukum yang mapan, aparatur hukum yang bersih serta prasarana
dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah
dan perlindungan hokum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat
diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang
saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan
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pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan
dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya.
Peraturan daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat penyelenggaraan
pemerintahan di daerah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap
pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah belum adanya
grand design tentang pembuatan program legislasi daerah, belum
optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas
maupun kuantitas dan lemahnya budaya hukum masyarakat.
b. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya
kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam
menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan
kelompok maupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan
ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama
terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika
perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan
sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik
kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuhketerbukaan,
juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaranbela
negara.
Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat
Kota Medan sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan berada pada jalur
lintas Jawa–Sumatera. Selain itu, Kota Medan juga memiliki jumlah penduduk
yang besar danheterogen, obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata,
daerah pendidikan danindustri serta banyak permasalahan kepemilikan
lahan.Protes ketidakpuasanterhadap suatu masalah yang mengarah pada
perusakan fasilitas umum seringkaliterjadi.Namun secara keseluruhan sikap
masyarakat untuk mendukung terciptanyatertib sosial melalui upaya
mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik.Gangguan terhadap
ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensiuntuk muncul, yaitu
berkembangnya modus-modus kejahatan baru denganmemanfaatkan teknologi
canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan danberbagai kejahatan yang
bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatanterhadap kekayaan negara.
2.4. Isu Strategis
Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan kota tahun 2011, serta perumusan permasalahan
dan tantangan pada tahun 2013yang merupakan tahun ketiga sebelum
berakhirnya masa RPJMD, maka ditetapkan isu strategis Tahun 2013 sebagai
berikut :
1. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota
3. Permodalan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
4. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
5. Penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup
6. Kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi
7. Kemiskinan
8. Ketenagakerjaan
Berdasarkan telaah diatas, dan analisis mengenai permasalahan-permasalahan
yang terjadi dari setiap SKPD tahun 2011, maka program prioritas
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pembangunan kota yang akan digerakkan pada tahun 2013 adalah sebagai
berikut:
1. Memperkuat akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota
3. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UMKM dalam perekonomian
kota
4. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian daerah
8. Percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan Daerah
9. Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja
10. Peningkatan iklim investasi dan kualitas pelayayan perijinan
11. Inovasi dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
Berikut hubungan antara isu strategis Kota Medan dengan program prioritas
pembangunan kota tahun 2013.

No
[1]
1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

Tabel 2.19
Hubungan antara Isu Strategis dengan Program Prioritas
Pembangunan Kota Tahun 2013
Program Prioritas Pembangunan Kota
Isu Strategis
Tahun 2013
[2]
[3]
Aksesibilitas
dan Memperkuat
akses
dan
kualitas
pelayanan pendidikan
pendidikan masyarakat.
Ketersediaan dan kualitas Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur serta utilitas infrastruktur serta utilitas kota
kota
Permodalan dan daya Meningkatkan kedudukan, fungsi dan
saing usaha mikro, kecil peranan UMKM dalam perekonomian kota
dan menengah (UMKM)
Aksesibilitas
dan Meningkatkan
akses
dan
kualitas
pelayanan kesehatan
kesehatan masyarakat
Penataan
ruang
dan Meningkatkan penataan ruang dan
kualitas lingkungan hidup
kualitas lingkungan hidup
Kualitas pelayanan publik Meningkatkan pelayanan administrasi
dan keterbukaan informasi kependudukan
Meningkatkan efektifitas kelembagaan dan
pelayanan kepegawaian daerah
Kemiskinan
Percepatan
dan
perluasan
penanggulangan kemiskinan daerah
Ketenagakerjaan
Meningkatkan kesempatan kerja dan
lapangan kerja
Investasi dan Perijinan
10. Peningkatan iklim investasi dan
kualitas pelayanan perijinan
Pengelolaan
keuangan 11. Inovasi dan peningkatan pengelolaan
daerah
keuangan daerah
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BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Perkembangan ekonomi Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari kondisi
ekonomi yang dialami oleh Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu
daerah tingkat II dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota
Medan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan dengan pertumbuhan
ekonomi paling tinggi diantara daerah tingkat dua lainnya di Sumatera Utara.
Dengan demikian arah kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah Kota
Medan akan dipengaruhi oleh arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan di
tingkat provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2009-2013, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho,
mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di provinsi Sumatera Utara
memiliki enam prioritas peningkatan yang merupakan perwujudan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009-2013. Keenam prioritas itu
adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peningkatan kualitas kehidupan keberagamaan.
Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur.
Peningkatan kualitas kesehatan.
Revitalisasi pertanian.
Percepatan dan peningkatan pendapatan.
Peningkatan pembangunan infrastruktur.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama ditekankan pada terwujudnya
kehidupan beragama dan tata pemerintahan yang baik melalui dukungan
pelayanan publik.
Sasaran lain yang ingin dicapai adalah pengembangan kapasitas kelembagaan
masyarakat, layanan informasi yang baik, serta meningkatkan transparansi dan
akutabilitas layanan lembaga pemerintahan. Peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat dan aparatur dilakukan dengan pengalokasian anggaran sebesar
20 persen untuk sektor pendidikan di Sumut. Anggaran tersebut akan
dimanfaatkan untuk sejumlah kebijakan seperti pemberian insentif guru,
peningkatan kualifikasi guru agar minimal berpendidikan S-1, pemberian
beasiswa, sertifikasi guru, peningkatan fungsi sekolah kejuruan dan bertaraf
internasional. Selain itu, akan diupayakan peningkatan kesepakatan antara
Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Sumut untuk menghasilkan pembanguan
pendidikan yang lebih berkualitas melalui sistem, pola dan jadwal yang baik.
Peningkatan kualitas kesehatan dilakukan melalui pemerataan distribusi dokter
spesialis, peningkatan kesadaran mengenai pola hidup sehat masyarakat,
pembentukan Desa Siaga Kesehatan, dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan. Pada tahap berikut, program tersebut akan ditingkatkan dengan
pengalokasian anggaran guna memberikan insentif bagi bidan desa dan
jaminan persalinan untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu
melahirkan. Revitalisasi bidang pertanian dilakukan dengan mengembangkan
pertanian rakyat, perikanan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
melalui pengembangan kawasan agropolitan dan agromarinepolitan, serta
intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman hotikultura selain padi. Selain itu juga
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akan
mengupayakan
pencetakan
lahan
pertanian
mencegah terjadinya pengalihfungsian lahan tersebut.

baru

dan

Program percepatan dan peningkatan pendapatan dilakukan dengan upaya
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, perlindungan sosial, serta
penyediaan rumah dan listrik murah. Peningkatan pembangunan infrastruktur
dilakukan dengan melakukan perbaikan ruas jalan di provinsi termasuk jalan
nasional yang rutin menjadi lokasi arus transportasi jarak jauh. Hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat,
termasuk dalam mendistribusikan berbagai hasil pertanian di daerah terpencil.
Sedangkan untuk dalam kota, diperlukan pembangunan sejumlah jembatan
layang (fly over), serta jalan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi untuk menunjang
keberadaan Bandara Internasional Kualanamu yang sedang dibangun dan
diharapkan dapat selesai operasional pada tahun 2013.
Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi yang ditetapkan di tingkat provinsi,
maka arah kebijakan ekonomi Kota Medan tahun 2013 juga diarahkan terutama
kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis, merata dan terpelihara.
Kota Medan sebagai motor penggerak perekonomian Sumatera Utara
diharapkan dapat mempertahankan dan selalu berusaha meningkatkan kondisi
tersebut sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi yang dinamis,merata dan terpelihara ini sangat diperlukan dalam
rangka mendorong penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi jumlah
penduduk miskin sekaligus mendorong pertumbuhan antar wilayah
(lingkar luar-inti kota) yang lebih progressif dan seimbang. Untuk meningkatkan
dan menjamin efektifitas kebijakan ekonomi yang ditempuh maka programprogram ekonomi yang dilaksanakan harus memperhatikan serta
mempertimbangkan
dengan cermat peluang, ancaman, kekuatan dan
tantangan berkaitan dengan kondis lingkungan internal maupun eksternal yang
diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2013.
Arah kebijakan pembangunan kota Medan pada tahun 2013 ditentukan
berdasarkan dan tidak terlepas dari berbagai capaian proses pembangunan
pada tahun sebelumnya. Kebijakan pembangunan kota terutama difokuskan
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari indikator
di bidang ekonomi dan indikator di bidang kesejahteraan rakyat. Indikator di
bidang ekonomi meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur dan
Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, Tingkat Inflasi, Ekspor-Impor dan
Investasi. Sedangkan indikator di bidang kesejahteraan rakyat meliputi bidang
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
Dari data statistik di bab sebelumnya diketahui bahwa indikator di bidang
ekonomi secara umum menunjukkan trend perbaikan yang dapat dilihat dari
peningkatan PDRB secara umum maupun sektoral. Berdasarkan kelompok
lapangan usaha atau sektor tersebut diketahui bahwa sektor tersier memiliki
pertumbuhan tertinggi sebesar 70.92% disusul oleh sektor sekunder dengan
tingkat pertumbuhan sebesar 26.57% dan sektor primer dengan pertumbuhan
sebesar 2.50%. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB terutama
diperoleh dari sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (25.92%), Transportasi &
Telekomunikasi (19.02%), Keuangan & Jasa Perusahaan (15.11%), Industri
Pengolahan (14.38%), Jasa-Jasa (10.88%), dan Konstruksi (10.50%). Jika
ditinjau dari sisi pertumbuhan, maka sektor yang mengalami peningkatan
pertumbuhan dari yang tertinggi hingga terendah secara berurutan adalah
sebagai berikut : Jasa-Jasa (9.22%), Keuangan dan Jasa Perusahaan
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(9.07%), Perdagangan, Hotel dan Restotan (9.02%), Transportasi &
Telekomunikasi (7.74%), Konstruksi (7.57%), Listrik, Gas & Air Bersih (4.33%),
dan Industri Pengolahan (3.51%).
Uraian di atas menunjukkan bahwa beberapa sektor/ lapangan usaha
mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dengan tingkat pertumbuhan diatas
7%. Tetapi juga ditemukan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu
Pertambangan & Penggalian. Dengan demikian sektor-sektor yang mengalami
peningkatan pertumbuhan sebagaimana disebutkan di atas perlu mendapat
perhatian dan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Medan
pada tahun berikutnya. Jika hasil analisis ini dibandingkan dengan analisis
tentang kontribusi setiap sektor/ lapangan usaha terhadap PDRB, maka dapat
diketahui adanya keterkaitan antara laju pertumbuhan sektor tertentu dengan
tingkat kontribusinya terhadap PDRB. Dari sisi kontribusi terhadap PDRB
diketahui bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar/ dominan adalah
Perdagangan, Hotel dan Restoran, Transportasi dan Telekomunikasi, Industri
Pengolahan, dan Keuangan & Jasa Perusahaan. Tetapi jika dilihat dari sisi
pertumbuhan, maka diantara sektor tersebut yang mengalami peningkatan
pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (2009 – 2011) adalah Keuangan & Jasa
Perusahaan, Perdagangan, Hotel & Restoran, Listrik, Gas & Air Bersih dan
Jasa-Jasa.
Agar sektor prioritas tersebut di atas dapat dipertahankan dan dipacu
pertumbuhannya, tentu dibutuhkan investasi yang semakin besar setiap tahun.
Investasi mempunyai peranan yang besar dan luas dalam kegiatan
perekonomian, dan secara konseptual sering diartikan sebagai kegiatan untuk
menanamkan uang/ modal dengan mengharapkan suatu keuntungan secara
ekonomi/ finansial sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas
produksi di masa yang akan datang. Oleh karena kesinambungan pertumbuhan
ekonomi membutuhkan penanaman modal atau investasi baru, maka untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan dana. Kota Medan memiliki potensi besar
untuk penanaman modal bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar
negeri, karena posisinya yang strategis di kawasan Indonesia Barat. Kondisi
tersebut juga didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang
memadai, seperti pelabuhan Belawan dan bandara Polonia Medan di samping
kemudahan dan insentif yang lain.
Nilai investasi di Kota Medan secara total, meliputi PMA dan PMDN mengalami
peningkatan yaitu dari 13,574.87 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi
14,435.18 miliar rupiah pada tahun 2010 dan sebesar 16,735.64 miliar rupiah
pada tahun 2011, dengan rata-rata peningkatan sebesar 11.14%. Peningkatan
nilai investasi tersebut terutama ditujukan kepada sektor atau lapangan usahan
yang mengalami pertumbuhan tinggi seperti Keuangan & Jasa Perusahaan,
Perdagangan, Hotel & Restoran dan Listrik, Gas & Air Bersih. Dengan demikian
sektor tersebut perlu mendapat perhatian utama dalam penentuan arah
kebijakan pembangunan ekonomi Kota Medan.
Arah kebijakan pembangunan tersebut di atas diharapkan akan mampu
menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran maupun
masyarakat miskin serta meningkatkan PDRB per kapita sebagai salah satu
indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun
demikian dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan, selain indikator
yang dikemukakakan di atas perlu memperhatikan indikator lainnya seperti
perkembangan dan berbagai perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan
dan ketenagakerjaan.
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Peningkatan di bidang pendidikan diukur dari beberapa indikator yang meliputi :
angka melek huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar
(APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka
Melanjutkan (AM) dan Kualifikasi Guru. Berdasarkan uraian pada Bab II,
diketahui bahwa semua indikator bidang pendidikan tersebut mengalami
peningkatan yang cukup baik di Kota Medan. Namun demikian Pemerintah
Kota Medan masih perlu mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang
semakin baik terutama untuk mengurangi angka putus sekolah agar anak usia
sekolah dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, dengan
cara pemberian beasiswa terarah. Selaras dengan keinginan tersebut, maka
Pemerintah Kota Medan akan terus bekerja keras untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Di samping sarana
dan prasana, peningkatan kapasitas guru dan perangkat sekolah lainnya juga
akan terus ditingkatkan untuk menghasilkan siswa-siswa yang memiliki
kecakapan dan kompetensi (SDM) yang baik dan berkualitas.
Perbaikan di bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator seperti Angka
Kelahiran Total, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka
Kesakitan Umum. Secara umum indikator tersebut mengalami perbaikan setiap
tahun, dimana Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi, dan Angka
Kesakitan Umum semakin menurun, sementara Angka Harapan Hidup semakin
meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan
masyarakat relatif semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari upaya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota
Medan beberapa tahun terakhir dalam melaksanakan kebijakan dan
program-program yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan juga didukung oleh
peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
diberikan.
Pelayanan
dasar
kesehatan
ini
diberikan
oleh
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Pemerintah, Swasta, Praktek
Dokter, dan lain-lain. Jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
berpengasilan rendah juga meningkat, seiring dengan adanya pelayanan
kesehatan dasar tanpa bayar di tingkat Puskesmas.
Pada bidang ketenagakerjaan, indikator utama yang perlu mendapat perhatian
adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan
perbandingan antara orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total
penduduk usia kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang
merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau merupakan
gabungan dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka
yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja),
atau sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan
penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Kedua indikator tersebut di atas perlu perhatian khusus dimana angka TPAK
semakin menurun yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang
terjadi belum cukup mampu menampung jumlah angkatan kerja. Demikian juga
Angka TPT juga semakin turun, yang menunjukkan bahwa jumlah
pengangguran terbuka semakin turun, tetapi secara absolut jumlah
pengangguran masih relatif besar.
TPT ini berguna sebagai acuan kebijakan ekonomi bagi pembukaan lapangan
kerja baru. Di samping itu, indikator ini akan menunjukkan keberhasilan
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program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Besarnya angka pengangguran
terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak
bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran
terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya,
contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran
terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.
Angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan langsung
dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga
dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong
mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan
pembangunan Kota Medan perlu fokus kepada mendorong terciptanya
lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal. Belum
dapat tertampungnya seluruh angkatan kerja yang tersedia, tetap
menjadikannya masalah sosial sehingga harus terus dicari jalan keluarnya
melalui sinergi antar pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa
yang akan datang seharusnya juga dapat lebih meningkat di bidang ekonomi
dan investasi, di samping bidang-bidang lainnya, sehingga benar-benar
menjadi stimulus perekonomian daerah.
Arah kebijakan ekonomi sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya akan
dikaitkan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Medan. Sesuai dengan RPJM Kota Medan 2011-2015, maka
tahun 2013 merupakan tahapan untuk memantapkan lingkungan perkotaan
untuk mendukung terwujudnya Kota Medan yang bersih, sehat, nyaman dan
religius. Tahap pembangunan 2013 mengutamakan penataan lingkungan
perkotaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan peran swasta. Tahap pembangunan ini terutama
diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal sebagai berikut :
a. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman terutama rehabilitasi
kawasan kumuh.
b. Meningkatkan pemeliharaan, rehabilitasi dan
bersejerah yang terpadu dengan tata kota modern.

revitalisasi

kawasan

c. Meningaktkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk hutan/taman
kota.
d. Meningkatkan tertib lalu lintas dan dan memantapkan jaringan transportasi,
air bersih dan sanitasi.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012
Kondisi perekonomian Kota Medan tahun 2010 dan 2011 perlu diketahui secara
jelas sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan target capaian
pembangunan kota pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi tersebut akan
menjadi acuan utama dalam penentuan program pembangunan selanjutnya
sehingga diharapkan akan lebih realistis dan tepat sasaran mengingat
berbagai kelemahan dan kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya telah
diketahui dan dilakukan upaya penanggulangannya. Dari kondisi yang ada juga
dapat diketahui langkah dan prioritas pembangunan yang paling utama dan
mendesak bagi masyarakat sehingga berbagai masalah sosial ekonomi Kota
Medan dapat ditangani dengan cepat.
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Perkembangan perekonomian Kota Medan selama tahun 2011 dapat
dinyatakan cukup baik, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7.32%.,
sedikit mengalami penurunan dari 7.43% pada tahun 2010. Tetapi di sisi lain
kondisi tersebut dapat menekan laju inflasi dari 7.65% (2010) menjadi 3.54%
(2011). Kondisi tersebut selanjutnya juga dapat mengurangi jumlah
pengangguran dari 10.00% (2010) menjadi 9.80 persen (2011), serta menekan
angka tingkat kemiskinan dari 6.80% (2010) menjadi 6.65% (2011).
Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diproyeksikan
indikator ekonomi yang sama pada tahun 2012 menjadi seperti pada tabel
berikut :
Tabel 3.1
Indikator Makro Ekonomi Kota Medan
Tahun
Jenis Indikator

Satuan

2011

2012

(Realisasi)

(Prediksi)

Pertumbuhan Ekonomi

Persen

7.32

6.95

Laju Inflasi

Persen

3.54

4.22

PDRB ADHB.

Miliar Rp

93,375.90

103,200.90

PDRB ADHK 2000.

Miliar Rp

38,540.86

41,219.39

PDRB perkapita ADHB

Juta Rp

44.21

48.35

PDRB perkapita ADHK 2000

Juta Rp

18.25

19.31

Investasi

Miliar Rp

16.735,64

18,521.92

Gini Ratio

Rasio

0.26

0.26

Ekspor

Miliar USD

9.33

10.95

Impor

Miliar USD

3.32

4.44

Pengangguran

Persen

9.80

9.60

Kemiskinan

Persen

6.65

6.49

Sumber : BPS Kota Medan
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Medan Tahun 2013 dan
Tahun 2014
Untuk mengetahui apa dan bagaimana tantangan yang akan dihadapi
perekonomian Kota Medan pada tahun 2013 dan 2014, dilakukan dengan
terlebih dahulu mengetahui dan menganalisis lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal Kota Medan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui
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berbagai kekuatan dan kelemahan Kota Medan secara internal, juga untuk
mengetahui peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi dalam upaya
melaksanakan pembangunan kota.
1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal Kota Medan dilakukan untuk mengidentifikasi
berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya
alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai
kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan kota.
a. Analisis Kekuatan Kota Medan
Lingkungan strategis internal Kota Medan pada dasarnya memberikan
kekuatan bagi Kota Medan sebagai berikut :

1) Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
2) Kota

Medan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terutama
perdagangan dan jasa bagi kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara.

3) Kota Medan memiliki posisi strategis dengan prasarana dan sarana
transportasi yang memadai dan berkembang.

4) Kota Medan sebagai kota metropolitan baru yang mengemban
fungsi-fungsi regional dan nasional.

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

6) Kota Medan sebagai kota sejarah dengan penduduk multi kultural.
7) Kota Medan telah membangun hubungan kerjasama internasional
dengan kota-kota bersaudara di luar negeri (sister city).

8) Kota Medan memiliki ketersediaan prasarana dan sarana sosial dan
ekonomi yang relatif lengkap.

9) Kerukunan

umat
bersifat terbuka.

beragama

dan

budaya

masyarakat

yang

b. Analisis Kelemahan Kota Medan
Disamping sebagai kekuatan, maka lingkungan stategis Kota Medan juga
berpotensi memunculkan kelemahan-kelemahan sebagai berikut :
1) Belum optimalnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang
disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, dan
belum konsistennya manajemen pemerintahan dan pembangunan kota
berbasis kinerja.
2) Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan
publik sebagai akibat belum lengkapnya pelayanan terpadu satu pintu.
3) Tingginya belanja tidak langsung APBD belum sepenuhnya mampu
mendorong peningkatan kinerja aparat birokrasi dalam memberikan
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pelayanan publik.
4) Belum optimalnya kinerja ekonomi daerah dalam
pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan wilayah.

mengatasi

5) Kurang harmonisnya hubungan industrial.
6) Belum optimalnya
dan koperasi.

perkembangan

kelembagaan

BUMD,

UMKM,

7) Belum optimalnya Kota Medan sebagai tujuan investasi utama sebagai
akibat belum kuatnya keunggulan kompetitif, komparatif dan kooperatif.
8) Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perekonomian (jalan, listrik,
telepon, dan air) yang menghambat pengembangan usaha dan
pelayanan publik.
9) Lemahnya keterkaitan sektor-sektor ekonomi baik dari sisi produksi
maupun penyerapan tenaga kerja.
10) Belum konsistennya implementasi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang kota.
11) Masih tingginya permasalahan sosial yang cukup beragam.
12) Meningkatnya kejadian luar biasa yang dialami masyarakat seperti
demam berdarah, penyakit menular dan gizi buruk.
13) Masih tingginya potensi gangguan ketertiban masyarakat dan kurang
tertibnya perilaku berlalu lintas.
14) Meningkatnya degradasi lingkungan hidup.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengetahui peluang dan
ancaman yang diperkirakan akan terjadi dalam lima tahun mendatang
berkaitan dengan tiga arus utama perubahan yang terjadi di Kota Medan,
yaitu globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi.
a. Analisis Peluang Kota Medan
Globalisasi merupakan fenomena global yang menjadi kecenderungan
pilihan-pilihan interaksi/pergaulan antar bangsa/Negara sejak lebih 3 (tiga)
dasawarsa terakhir. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya
perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas
negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam
negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka diyakini akan memberi
peluang bagi masa depan Kota Medan, yaitu:
1) Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk
dan barang dari dan ke Kota Medan.
2) Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan
investasi, produksi serta perdagangan dan jasa terutama komoditi utama
yang dihasilkan Kota Medan.
3) Perluasan jaringan dan kerjasama internasional (ASEAN-CINA, IMT-GT,
Sister City, AFTA, APEC, serta masyarakat ekonomi ASEAN) akan
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mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih
produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan
Pemerintah Kota Medan.
4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan
berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi,
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen
pemerintahan daerah.
5) Perluasan jaringan dan kerjasama pariwisata lokal, nasional dan
internasional berbasis teknologi informasi akan dapat menciptakan
peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan parwisata baik
wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner dan belanja maupun wisata
budaya Kota Medan.
Disamping isu globalisasi, maka sejak tahun 1998, isu desentralisasi telah
mendorong banyak perubahan dalam sistem bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat. Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan
kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik dengan mengutamakan
aspirasi dan partisipasi rakyat telah memberikan peluang bagi Kota Medan
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:
1) Proses formulasi kebijakan publik yang menyangkut kehidupan
masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, adil dengan
mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, serta hak
sosial, ekonomi dan budaya rakyat.
2) Proses pengelolaan sumber daya pembangunan kota dan aset daerah
akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan,
kesetaraan gender, kekhususan, dan keragaman masyarakat
yang pluralisme.
3) Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota akan
mengutamakan
partisipasi
masyarakat
sehingga
mendorong
pengembangan potensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,
serta terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk
menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.
Sebagai semangat pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka desentralisasi dan otonomi daerah memberikan
kewenangan dan sumber daya yang lebih besar bagi Pemerintah Kota
Medan dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang
lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota,
seperti :
1) Melalui kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, Pemerintah
Kota Medan akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka
untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif
serta kreatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan
daerah.
2) Pemerintah Kota Medan akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya
secara optimal dan memiliki motivasi yang tinggi untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah
dan bermutu.
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3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan
penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah,
kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.
b. Analisis Ancaman Kota Medan
Globalisasi sebagai kecenderungan global membawa dampak yang dapat
menjadi ancaman bagi Kota Medan, yaitu:
1) Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan kota akan
mendorong eksploitasi sumber daya alam termasuk laut, dan sumber
daya buatan secara berlebihan yang berdampak negatif bagi
kesinambungan pembangunan kota.
2) Arus masuk barang dari pasar internasional akan cenderung
mendominasi pasar lokal yang dapat berdampak bagi menurunnya
produksi dan pendapatan para pelaku usaha tradisional di Kota Medan.
3) Potensi krisis ekonomi dan krisis energi termasuk pangan yang berasal
dari gejolak pasar internasional akan dapat membawa dampak bagi
menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya
angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, kesenjangan
dan menurunnya pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan.
4) Migrasi penduduk (kommuter) yang tinggi seringkali menyebabkan
meningkatnya kriminalitas dan masuknya aksi terorisme.
5) Arus migrasi yang bersifat kommuter dengan tingkat keterampilan dan
pendidikan rendah menyebabkan munculnya permasalahan sosial
ekonomi.
6) Ketergantungan bahan baku dan barang modal dari luar daerah,
7) Terjadinya degradasi budaya lokal akibat arus globalisasi.
8) Dominasi kepemilikan modal dan usaha produksi oleh pelaku usaha dari
luar Kota Medan.
Demokratisasi yang tidak efektif kemungkinan dapat membawa perubahan
yang tidak sepenuhnya diharapkan bagi keberlanjutan pembangunan kota,
yaitu:
1) Proses konsultasi antara Pemerintah Kota Medan, DPRD dan
masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, bertahap
dan tidak pasti sehingga berdampak pada lambatnya pengambilan
kebijakan publik.
2) Pelaksanaan demokrasi lokal seringkali dipahami secara sempit sebagai
kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa
ijin dan cenderung merusak serta destruktif, sehingga akan dapat
mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta kehidupan masyarakat.
3) Peran partai politik yang cenderung dominan dapat berdampak pada
melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi
masyarakat.
Desentralisasi dan otonomi daerah dapat membawa dampak yang dapat
mengganggu kelancaran pembangunan kota, yaitu:
1) Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak sepenuhnya
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konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota.
2) Belum seimbangnya antara pembagian urusan dan sumberdaya antara
Pemerintah dan Pemerintah Kota menyebabkan kurang optimalnya
pelayanan publik.
3) Pelaksanaan
otonomi
daerah
dan
desentralisasi
seringkali
menumbuhkan persaingan antar daerah yang cenderung mengabaikan
kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang.
4) Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Provinsi dan Kota
menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan
lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur kota.
5) Meningkatnya kesenjangan antar kawasan sebagai akibat perbedaan
kapasitas, sumber daya dan prasarana di masing-masing kawasan.

3. Prospek Ekonomi Kota Medan Tahun 2013 dan Tahun 2014
Kondisi ekonomi regional Sumatera Utara tahun 2013 dan 2014 akan
dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Selain faktor internal, faktor
eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian Sumatera
Utara pada tahun 2013 dan 2014 adalah perkiraan pertumbuhan ekonomi
nasional pada tahun 2013. Di tengah krisis keuangan global, Indonesia
diyakini masih tetap dapat tumbuh positif pada kisaran 6,4% - 6,8%.
Persentase pertumbuhan ini diharapkan mampu mendorong perdagangan
dan investasi baik
di sektor publik maupun sektor swasta di Sumatera
Utara. Namun demikian, perlu disadari bahwa perekonomian internasional
juga akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Kondisi eksternal
ini termasuk faktor yang relatif kurang menguntungkan bagi perekonomian
Indonesia.
Kondisi eksternal lain yang kurang menguntungkan adalah persaingan
perdagangan interinsuler dalam negeri yang semakin meningkat, termasuk
persaingan antar wilayah regional dalam menarik investasi asing ke
masing-masing daerah. Melalui pertimbangan kondisi internal dan eksternal
yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan target
pertumbuhan ekonomi yang cukup optimis selama tahun 2013 yakni 7,4%
dan laju inflasi tetap satu digit. Target pertumbuhan ekonomi tersebut
dicapai dengan meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor serta
mengupayakan berbagai kemudahan berinvestasi, termasuk promosi
sekaligus memperbaiki perekonomian daerah melalui revitalisasi pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan peningkatan akses
masyarakat terhadap sumber-sumber pembiayaan dan akses sumber daya
produktif lainnya.
Berdasarkan analisis dan perkiraan rasional terhadap lingkungan strategik
sampai akhir tahun 2014, baik lingkungan internal maupun lingkungan
eksternal secara komprehensif, perekonomian Kota Medan Tahun 2013 dan
Tahun 2014 diperkirakan akan lebih baik dan prospektif dibanding
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tahun-tahun sebelumnya. Berbagai usaha dan peluang diyakini dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dinamika yang terjadi sehingga target
pertumbuhan yang ditetapkan relatif lebih progressif. Perkiraan prospek
pertumbuhan ekonomi Kota Medan tersebut selain merupakan hasil
berbagai kebijakan tahun-tahun sebelumnya juga merupakan bagian dan
pengaruh perekonomian regional dan nasional yang diupayakan tetap
dinamik dan positif. Tetapi perlu disadari bahwa prospek ekonomi yang
diprediksi positif ini akan menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang
semakin kompleks dan luas pada semua sektor perekonomian, termasuk
perekonomian global.
Tantangan dan masalah pembangunan ekonomi Kota Medan ini akan
berasal dari lingkungan internal dan eksternal. Tantangan dan masalah
internal misalnya, masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan kota yang
dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dana untuk merealisasikan
semua rencana program dan kegiatan pembangunan kota tepat waktu.
Salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan sumber pembiayaan
adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang masih relatif sentralistis.
Kondisi ini menyebabkan daerah kurang memiliki peluang yang cukup untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru dan optimal.
Namun demikian, perekonomian Kota Medan Tahun 2013 dan Tahun 2014
diprediksikan akan tetap tumbuh positif dan terpelihara berbanding
tahun-tahun sebelumnya dan akan menjadi motor penggerak ekonomi
Sumatera Utara secara regional. Berasarkan analisis terhadap kondisi
perekonomian tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan
tantangan dan masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal,
berbagai indikator makro ekonomi Kota Medan diprediksi sebagai berikut :
Tabel 3.2
Proyeksi Makro Ekonomi Kota Medan
Indikator
Pertumbuhan Ekonomi
Laju Inflasi
PDRB ADHB
PDRB ADHK Tahun 2000
PDRB per Kapita ADHB
PDRB per Kapita ADHK
Investasi
Ekspor
Impor
Gini Ratio
Pengangguran
Kemiskinan

Satuan
Persen
Persen
Miliar Rp
Miliar Rp
Juta Rp
Juta Rp
Miliar Rp
Miliar USD
Miliar USD
Rasio
Persen
Persen

Tahun
2013
2014
6.76
7.39
5.25
5.78
110,552.90
121,237.90
44,005.49
47,258.92
51.32
55.57
20.43
21.74
20,753.41
22,824.09
13.05
13.75
4.76
5.00
0.26
0.25
9.40
9.20
6.34
6.19

Sumber : BPS Kota Medan
Tabel 3.2 menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun
2013 mencapai 6.76% dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi sebesar
7.39% pada tahun 2014, dengan peningkatan sebesar 9.32% . Melalui
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dorongan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tersebut maka PDRB
ADHB diharapkan mencapai Rp 110,552.90 miliar tahun 2013 dan akan
meningkat menjadi sebesar Rp 121,237.90 miliar pada tahun 2014, dengan
peningkatan sebesar 9.66%. Sedangkan PDRB ADHK 2000, diproyeksikan
mencapai Rp 44,005.49 miliar tahun 2013 dan diharapkan akan meningkat
menjadi sebesar Rp 47,258.92 miliar pada tahun 2014, meningkat sebesar
7.39%. Sebagai dampak dari peningkatan produksi barang dan jasa dalam
masyarakat, maka PDRB per Kapita ADHB diperkirakan mencapai Rp 51.32
juta tahun 2013, dan akan meningkat menjadi Rp 55.57 juta pada tahun
2014 dengan peningkatan sebesar 8.28%. Sedangkan PDRB per Kapita
ADHK 2000, diprediksi mencapai Rp 20.43 juta tahun 2013 dan akan
meningkat menjadi Rp 21.74 juta pada tahun 2014, meningkat sebesar
6.41%.
Untuk mencapai laju pertumbuhan yang ditargetkan, maka kebutuhan
investasi pembentukan modal tetap bruto tentunya lebih besar dari pada
tahun sebelumnya. Sumber- sumber investasi diharapkan meliputi investasi
sektor swasta (perusahaan dan rumah tangga) sekitar 75%, dan investasi
pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota)
sebesar 25%. Tingkat Investasi berupa Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diprediksi mengalami
peningkatan yaitu, dari 20,753.41 miliar USD pada tahun 2013 menjadi
22,824.09 miliar USD pada tahun 2014, dengan peningkatan sebesar
9.97%. Guna mendorong pencapaian target pertumbuhan investasi yang
diperlukan, maka sangat dibutuhkan berbagai kebijakan yang efektif agar
dapat mendorong berkembangnya penanaman modal di sektor riil, seperti
peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, pemberian
fasilitas, insentif dan kemudahan berinvestasi, promosi terpadu, peningkatan
peran intermediasi perbankan, efektivitas kepemimpinan, peningkatan
produktifitas tenaga kerja, pengembangan prasarana dan sarana sosial
ekonomi yang semakin memadai, sehingga mendorong kegiatan ekonomi
yang semakin eefktif, efisien dan kompetitif.
3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13
merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.
Menurut PP No. 55 Tahun 2005, Pendapatan Daerah dikelompokkan atas
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari ;
1)

Pajak Daerah

2)

Retribusi Daerah

3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4)

Lain-lain PAD yang Sah

b. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diallokasikan
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kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan
terdiri dari :
1)

Dana Bagi Hasil

2)

Dana Allokasi Umum

3)

Dana Allokasi Khusus

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari :
1)
2)
3)
4)
5)

Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota
Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

Berdasarkan data kurun waktu 2010-2014, secara umum pendapatan daerah
mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan berfluktuasi. Baik
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan setiap tahun. Dilihat dari
sudut komposisinya, maka dari tahun 2010 hingga tahun 2014 Pendapatan
Daerah meningkat secara rata-rata sebesar 30,50% per tahun. Kenaikan
tersebut secara komposisinya bersumber dari kenaikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar rata-rata 24,99%., kenaikan Dana Perimbangan
sebesar rata-rata 17,06% dan kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah sebesar rata-rata 35,12%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi
terbesar secara nilai nominal maupun secara persentase terhadap Pendapatan
Daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah. Perincian lebih lengkap tentang Pendapatan Daerah selama
2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Medan (2010-2014)
Proyeksi/Target (Rp)

Realisasi (Rp)
NO

Uraian

(1)

(2)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Peningkatan
rata-rata
per tahun
(%)
(9)

1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

548,479,109,229

1,110,469,593,763

1,583,480,835,916

1,786,070,614,484

1,943,073,844,539

24,99%

1.1.

Pajak daerah

326,008,726,000

585,029,048,289

1,077,025,279,770

1,214,522,048,367

1,312,916,856,242

21,75%

1. 2

Retribusi daerah

201,210,065,155

376,939,628,894

291,291,500,000

326,207,917,236

353,162,455,201

11,70%

1. 3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan

10,439,039,585

11,691,162,561

18,491,162,561

23,860,102,339

27,585,289,634

32,63%

1. 4

Lain-lain PAD yang sah

10,821,278,489

136,809,754,019

196,672,893,585

221,480,546,543

249,409,243,462

17,17%

2

Dana perimbangan

1,253,196,004,400

1,414,557,874,786

1,400,538,492,223

1,851,450,446,701

2,108,731,191,236

17,06%

2.1

Bagi hasil pajak/ bukan pajak

307,663,152,000

266,272,270,786

180,450,902,223

405,350,016,228

536,373,018,290

18,58%

2.2

Dana alokasi umum

878,331,852,400

899,927,416,000

1,153,789,320,000

1,297,275,795,415

1,441,472,590,830

16,02%

2.3

Dana alokasi khusus

67,201,000,000

166,763,688,000

66,298,270,000

148,824,635,058

130,885,582,116

(12,05%)

3

Lain-lain Pend. Daerah yang Sah

299,956,051,000

558,112,822,074

1,039,128,005,721

623,336,496,009

711,351,934,693

35,12%

3.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Penerimaan Daerah Lainnya

267,133,891,000

355,199,433,074

581,636,475,721

590,757,813,318

671,856,067,498

27,12%

3.2

Bantuan Keuangan dari Provinsi
dan Penerimaan Daerah Lainnya

31,822,160,000

23,042,440,000

34,665,100,000

27,728,682,691

39,495,867,195

19,79%

3.3

Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
(AUSAID)

-

4,850,000,000

-

4,850,000,000

-

-

3.4.

Pendapatan dari Dana BOS
(SD/SMP)

-

169,784,550,000

169,784,550,000

-

-

-

3.5.

Pendapatan dari DPPID

-

5,236,399,000

-

-

-

-

3.6.

Dana Penyesuaian & Ot.Khusus

1,000,000,000

-

-

-

-

-

3.7.

Tunj.Profesi/Non Profesi Guru PNS

-

-

253,041,880,000

-

-

-

2,101,631,164,629

3,083,140,290,623

4,023,147,333,860

4,260,857,557,195

4,763,156,970,468

JUMLAH (1+2+3)
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30,50%

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur dan
secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan
daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis
guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian
pelayanan kepada publik.
Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu diperhatikan
upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
(PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sebagai bahan
pertimbangan untuk kebijakan anggaran tersebut, maka kebijakan umum
pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD Kota Medan tahun 2013 secara
makro ditetapkan sebagai berikut :
1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung
penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan
momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan guna mendukung
peningkatan penerimaan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Oleh
karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan
kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali
sumber–sumber pendapatan daerah dengan tidak menambah beban
terutama daya beli masyarakat, dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ini diperlukan
untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability public
service) dan upaya pencapaian kemajuan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat lebih merata dan berkualitas.
Untuk itu, proyeksi pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan. Dalam rangka mendukung peningkatan
pendapatan daerah tersebut maka dilakukan berbagai upaya melalui
formulasi arah kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut :
a. Peningkatan pendapatan daerah secara dinamis sesuai dengan
sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan.
b. Peningkatan pendapatan asli daerah secara proporsional, guna
meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan kota.
Di samping itu, agar mampu mengoptimalkan penerimaan daerah tahun
2013, maka dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan kebijakan
umum pendapatan daerah sebagai berikut :
a. Memberikan stimulus terhadap tumbuh dan berkembangnya objek-objek
PAD.
b. Intensifikasi pemungutan dan ekstensifikasi basis pajak atau retribusi
daerah.
c. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah.
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d. Penyempurnaan administrasi perpajakan dan retribusi daerah dengan
tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak/retribusi
daerah yang sehat dan kompetitif tanpa menimbulkan distorsi bagi
ekonomi daerah.
e. Mengevaluasi potensi, target dan realisasi PAD.
f.

Meningkatkan penerapan praktek good governance.

g. Pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah secara
berkala dan periodik.
2. Target Pendapatan Daerah
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berbasis
desentralisasi dan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab,
aspek pendapatan daerah menjadi sangat penting dan mendasar bagi
terselenggaranya rumah tangga pemerintahan daerah yang efektif. Oleh
karena itu, sejalan dengan kewenangan dan tanggung jawab otonomi yang
diemban, Pemerintah Kota Medan setiap tahun selalu berusaha keras
mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, untuk mendorong
kemandirian daerah, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan iklim
berinvestasi di daerah.
Untuk memprediksi target pendapatan daerah Kota Medan tahun anggaran
2013, di samping memperhatikan potensi ekonomi dan kewenangan yang
ada serta
asumsi-asumsi perkembangan indikator ekonomi makro, juga
mempertimbangkan perkembangan dan capaian realisasi pendapatan
daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
Adapun proyeksi target capaian
pendapatan daerah Kota Medan untuk periode
2012-2014 adalah
sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali
dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. Gambaran komposisi PAD Kota Medan periode tahun
2012-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 3.4.
Target Komposisi PAD Kota Medan Tahun 2010 – 2014 (Rp. Miliar)
Komposisi
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
A.
B.

Pajak Daerah
Retribusi Daerah

C.

Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan
Lain-Lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Total PAD

D.

Realisasi

Perubahan (+/-)
(2010 – 2011)

Target

2010
326.01

2011
585.02

Rp
259.02

%
79.45

2012
1,087.99

2013
1,189.99

2014
1,364.18

201.21

376.94

175.73

87.33

291.29

331.62

509.24

10.44

11.69.

1.25

11.99

18.49

20.49

27.58

10.82

136.81

125.98

114.29

196.67

216.67

236.75

548.48

1,110.46

561.99

102.46

1,594.45

1,758.79

2,137.75

Sumber : Bag.Keuangan Setdakot Medan

Berdasarkan komposisi proyeksi PAD di atas maka diketahui bahwa dari
tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp 561,990
miliar (102.46%). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Pajak
Daerah sebesar Rp 259,021 miliar (79,45%), Retribusi Daerah sebesar
Rp 175,730 miliar (87.33%), Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 125,988
miliar (114,29%), dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar Rp 1,252 miliar (11.99%). Kondisi ini menggambarkan bahwa
penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2011 masih
menjadi bagian utama (andalan) bagi penerimaan PAD Kota Medan.
Walaupun peningkatan dalam Lain-lain PAD yang Sah mencapai 114,29%,
tetapi nilai nominalnya relatif kecil dibandingkan dengan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Peningkatan PAD sebagaimana disebutkan di atas diprediksi masih
mewarnai komposisi PAD yang direncanakan/ target pada tahun 2012, 2013
dan tahun 2014. Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa target PAD tahun
2012 adalah Rp 1,594.45 miliar, meningkat sebesar Rp 483.99 miliar
(43.58%) dari tahun 2011, target PAD tahun 2013 naik menjadi
Rp 1.758.79 miliar, naik sebesar Rp 164.34 miliar (10.31%) dari tahun 2012,
dan target PAD tahun 2014 menjadi Rp 2,137.75 miliar meningkat sebesar
Rp 378.96 miliar (21.55%). Target PAD tahun 2012, 2013 dan 2014
tersebut sebagian besar masih diperoleh dari Pajak Daerah maupun
Retribusi Daerah. Berdasarkan arah kebijakan umum pendapatan daerah
dan proyeksi target PAD tahun 2012, 2013 dan 2014, maka PAD yang
berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung
kapasitas Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan berbagai
urusan pemerintahan.
b. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari dana
bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dari SDA serta dana alokasi umum
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(DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Berikut ini disajikan penerimaan dan
target penerimaan yang berasal dari dana perimbangan Kota Medan dalam
periode 2012 – 2014 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.5.
Target Komposisi Dana Perimbangan Kota Medan (Rp Miliar)
Perubahan (+/-)
Komposisi Dana
Perimbangan

(2010 – 2011)

2010

2011

Bagi Hasil Pajak /
Bukan Pajak

307.66

Dana Alokasi Umum
(DAU)
Dana Alokasi Khusus
(DAK)
Total

Rp

%

2012

2013

2014

266.27

(41.39)

(15.5)

180.45

200.45

220.45

878.33

967.53

89.20

10.15

1,153.79

1,305.79

1,457.79

67.20

81.59

14.39

21.41

66.30

70.30

74.30

1,253.19

1,315.40

62.20

4.96

1,400.54

1,576.54

1,752.54

Sumber : Bag.Keuangan Setdakot Medan

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dana perimbangan Kota
Medan periode 2010 – 2011 meningkat sebesar 4,96% dari Rp. 1.253,196
miliar pada tahun 2010 menjadi
Rp. 1.315,400 miliar pada tahun 2011.
Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Dana Allokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp 14,393 miliar (21,41%) dan Dana Allokasi Umum (DAU) sebesar
Rp 89,202 miliar (10,15%). Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak dari SDA mengalami penurunan sebesar Rp 41,391 miliar
(15,50%). Namun demikian proyeksi Dana Perimbangan untuk tahun 2012,
2013 dan 2014 ditargetkan mengalami peningkatan baik dari Dana Bagi
Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak maupun Dana Allokasi Umum (DAU)
dan Dana Allokasi Khusus (DAK). Proyeksi Dana Perimbangan tahun 2012
ditargetkan Rp 1,400.54 miliar, meningkat sebesar Rp 85.14 miliar (6.47%)
dari tahun 2011. Sedangkan tahun 2013 target Dana Perimbangan naik
menjadi Rp 1,576.54 miliar, meningkat sebesar
Rp 176 miliar
(12.56%) dari tahun 2012, dan tahun 2014 target Dana Perimbangan
menjadi Rp 1,752.54 miliar, naik sebesar Rp 176 miliar (11.16%)
dibandingkan tahun 2013.
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c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Penerimaan
Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berikut ini tabel komposisi
pendapatan daerah dan target pendapatan daerah dari sumber lain-lain
pendapatan daerah yang sah pada APBD Kota Medan tahun anggaran
2012 - 2014.
Tabel 3.6
Target Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Medan (Rp. Miliar)
Komposisi Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
Pendapatan Hibah dari
Luar Negeri (AUSAID)
Pendapatan dari Dana
BOS (SD/SMP)
Pendapatan dari DPPID.
Tunjangan Profesi/Non
Profesi Guru PNS
Incentif Pengelolaan
Keuangan Daerah
TOTAL

Perubahan (+/-)
(2010 – 2011)
2010

2011

Rp

%

2012

2013

2014

267.13

355.19

88.06

32.96

581.64

606.64

631.64

31.82.

23.04

(8.78)

(27.59)

34.67

95.00

125.16

-

4.85

4.85

100

-

-

-

-

169.78

169.78

100

169.78

-

-

-

5.23
-

-

-

253.04

283.04

313.04

-

-

-

-

-

30.00

30.00

299.95

558.12

258.15

86.06

1,039.13

1,014.68

1,099.84

Sumber : Bag.Keuangan Setdakot Medan

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pendapatan daerah yang bersumber
dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2010 – 2011
mengalami peningkatan sebesar Rp 258.15 miliar (86.06%), yaitu dari
Rp. 299.95 miliar tahun 2010 menjadi Rp. 558.12 miliar pada tahun 2011.
Peningkatan ini terutama bersumber dari kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 88.06 miliar
(32.96%), Tetapi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya justru mengalami penurunan sebesar Rp 8.78 miliar (27.59%). Di
sisi lain ada pendapatan hibah sebesar Rp. 4,85 milyar. Berdasarkan
komposisi tersebut diproyeksikan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah tahun 2012 adalah Rp 1,039.13 miliar, tahun 2013 Rp 1,014.68
miliar,dan tahun 2014 sebesar Rp 1,099.84 miliar. Target Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah tersebut mengalami sedikit fluktuasi tetapi
cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan dari Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah semakin kecil dalam pembiayaan
pembangunan Kota Medan.
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3. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Medan Dalam Mencapai Target
Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk mencapai
target pendapatan daerah dalam tahun 2013, antara lain :
a. Meningkatkan efektivitas koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan
pengembangan sistim informasi pendapatan daerah, dengan
memberikan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat
sehingga diperoleh pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan yang semakin memadai.
b. Meningkatkan kualitas sistim dan prosedur administrasi pemungutan dan
penyempurnaan sistem pelayanan pajak serta retribusi daerah melalui
pengembangan secara bertahap sistem pelayanan terpadu satu pintu
(one stop center), untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang
pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.
c. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik
langsung maupun tidak langsung melalui media massa khususnya
tentang ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam rangka
peningkatan kesadaran membayar pajak masyarakat.
d. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB dan PBB
sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi.
e. Mengkaji kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang baru, untuk
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pungutan baik pajak daerah
maupun retribusi daerah, terutama yang menyangkut basis dan tarifnya,
serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
daerah yang kurang efektif, termasuk melakukan studi lapangan,
instrumen analisis dan kerangka studi untuk mengetahui potensinya
sekaligus untuk tidak menghambat investasi.
3.2.3

Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang
dialokasikan secara adil dan merata dengan skala prioritas yang ditetapkan
sehingga memberikan outcome, benefit dan impact yang dapat dinikmati oleh
seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian
pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah lebih diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kota
(infrastruktur), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
pengembangan sistem jaminan sosial sebagai upaya mempercepat penurunan
angka pengangguran dan kemiskinan dalam pembangunan kota.

1. Kerangka Pendanaan
Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota,
kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif,
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transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai
program dan kegiatan pembangunan kota selama kurun waktu lima tahun
(2011-2015).
Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan alokasi anggaran
suatu SKPD harus disertai dengan kejelasan sasaran dan indikator kinerja
(masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk
akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan
penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan
mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis
sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
sesuai peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan anggaran
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah
secara berkelanjutan. Dengan memperhitungkan berbagai perubahan dan
asumsi dalam lima tahun mendatang, ketersediaan dan kebutuhan
pendanaan pembangunan kota diperkirakan akan terus meningkat untuk
mendorong penambahan dan pemupukan modal melalui investasi. Nilai
perkiraan beberapa indikator makro ditampilkan pada Tabel 3.7.
Tabel 3.7
Perkiraan Kebutuhan Investasi Kota Medan
Tahun 2010-2014
No.
1
2
3
4
5

SEKTOR
PDRB Harga
Berlaku (Miliar
Rp)
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
ICOR
Investasi (%
PDRB)
Kebutuhan
Investasi
(Rp. Trilyun)

2010

2011

2012

2013

2014

73,160

85,849.95

103,200.90

110,552.90

104,652.43

7.51

7.77

6.95

6.76

8.54

5.91

5.83

5.75

5.45

5.25

19.35

19.50

19.67

19.81

19.93

15.18

16.74

18.31

19.88

21.45

Sumber : BPS Kota Medan
Melalui perkiraan bahwa nilai ICOR (incremental capital to output ratio atau
rasio penambahan modal terhadap produksi) relatif cenderung mengalami
penurunan selama lima tahun ke depan dengan ICOR sebesar 5.25 pada
tahun 2014, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 6.76 persen pada
tahun 2013, dan nilai PDRB ADHB tahun 2013 sebesar Rp. 110,552.90
miliar, maka kebutuhan investasi tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp.19.88
triliun.
Kebutuhan investasi tersebut hanya akan dapat dipenuhi oleh Kota Medan
dengan memacu investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang telah dicapai selama ini,
meningkatkan
penyediaan
prasarana
dan
sarana
pendukung,
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mengintegrasikan birokrasi perijinan usaha, menghapus berbagai pungutan
tidak resmi yang menyebabkan biaya tinggi, menjaga stabilitas sosial, dan
menciptakan suasana tertib dan aman, termasuk membangun hubungan
industrial yang lebih baik.

2. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program
pembangunan kota untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan kota tahun 2011-2015. Kebijakan pengelolaan belanja daerah
secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan
orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja
langsung dan belanja tidak langsung.
Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja
pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, serta belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi,
misi Pemerintah Kota Medan. Komponen belanja langsung terbagi atas
belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Komponen belanja daerah
yang digunakan dalam struktur APBD diarahkan pada :

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk :
1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas mutu dan nilai tambah dalam
pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
2) Melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
memenuhi kriteria kesesuaian antara masukan dan daya dukung
setiap SKPD, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan
masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan
daerah;
3) Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak terjadi tumpang
tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar SKPD.
b. Kebijakan Belanja Langsung diarahkan untuk :
1) Mempercepat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan kota terutama peningkatan mutu sumberdaya manusia
melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta
mendorong peningkatan perekonomian kota.
2) Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui percepatan
pembangunan ekonomi berbasis kepulauan, dan memperkuat
pemberdayaan ekonomi masyarakat;
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3) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana kota untuk
meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pemerataan
pembangunan kota.
Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah
antara lain adalah:

a. Belum adanya konsistensi peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang struktur keuangan daerah. Selain itu, peraturan
perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah terus
mengalami perubahan yang menyebabkan kelambatan dalam proses
penyusunan anggaran, cenderung mengganggu kelancaran dalam
pelaksanaan anggaran dan menghambat kecepatan dalam pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
b. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat
cepat tanpa diikuti oleh sosialisasi juga telah menyebabkan
keterlambatan penyesuaian terhadap peraturan yang baru dan
berdampak terhadap kurang optimalnya penyerapan belanja daerah.
c. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan
anggaran dan pengalokasian dana terutama dalam penentuan
prioritas belanja, dengan mengacu pada prinsip anggaran
berbasis kinerja.
d. Belum adanya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam
mengalokasikan anggaran belanja daerah.
e. Belum adanya standar analisis belanja sebagai acuan yang
digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran belanja dan beban
kerja.
f. Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan
anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran.
Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator
kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam
mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan kota.
Berdasarkan data dan informasi capaian kinerja pengelolaan keuangan
daerah tahun sebelumnya disusun rata-rata pertumbuhan pengeluaran
periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk tahun 20102014, sebagai berikut :
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Tabel 3.8
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kota Medan 2010-2014 (Rp)
Realisasi
No.

A

1
2
3
4
B

1
2

Uraian
Belanja Tidak Langsung
Belanja Gaji dan
Tunjangan
Belanja Penerimaan
Anggota dan Pimpinan
DPRD serta Operasional
KDH/WKDH

Tahun 2010
979,768,525,400

Proyeksi
Tahun 2011

1,027,953,359,000

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1,155,661,822,971

1,299,332,720,142

1,460,962,687,793
1,382,634,838,089

940,766,629,400
5,762,744,000

971,068,638,000
5,780,000,000

1,092,452,217,750

1,229,008,744,968

5,924,500,000

6,072,612,500

6,224,427,812

Tingkat
pertum
buhan
(%)
5,46
12,50

2,50

Biaya Pemungutan Pajak

30,739,152,000

48,604,721,000

54,785,105,221

61,751,362,674

69,603,421,891

12,72

Belanja Bunga
Belanja Langsung
Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS
Belanja Jasa Kantor
(khusus tagihan bulanan
kantor seperti listrik, air,
telepon dan sejenisnya)

2,500,000,000
234,043,435,530

2,500,000,000
281,114,122,636

2,500,000,000
337,281,947,163

2,500,000,000
404,677,836,595

2,500,000,000
485,546,853,915

0,00
20,11

240,000,000

550,000,000

605,000,000

665,500,000

732,050,000

10,00

233,803,435,530

280,564,122,636

336,676,947,163

404,012,336,595

484,814,803,915

20,00

C

Pembiayaan Pengeluaran

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

0,00

1

Pembayaran Pokok Utang

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

0,00

1,223,811,960,930

1,319,067,481,636

1,502,943,770,134

1,714,010,556,738

1,956,509,541,708

7,78

TOTAL (A+B+C)

Sumber: Bagian Keuangan Setdakot Medan
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Berdasarkan data tabel 3.8, dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang semakin efektif, maka belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi
prioritas utama selama tahun
2010-2014 diperkirakan meningkat ratarata 7,78 persen per tahun, baik dalam bentuk belanja tidak langsung,
belanja langsung maupun pembiayaan pengeluaran. Belanja tidak
langsung dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, belanja
penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/Wakil
KDH, biaya pemungutan pajak dan belanja bunga.
Untuk
belanja langsung terdiri dari belanja beasiswa pendidikan PNS dan
belanja jasa kantor. Sedangkan pembiayaan pengeluaran dikhususkan
pada pembayaran pokok utang. Belanja tidak langsung diperkirakan
meningkat rata-rata 5,46 persen per tahun atau dari Rp 979,768 miliar
tahun 2010 menjadi
Rp 1,460 triliun tahun 2014, sedangkan belanja
langsung meningkat
rata-rata 20,11 persen per tahun atau dari Rp
234,043 miliar tahun 2010 menjadi Rp 485,546 miliar tahun 2014.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

III-27

Tabel 3.9
Perhitungan Kerangka Pendanaan (Rp)
Realisasi
No

Uraian

1 Pendapatan
Sisa lebih riil perhitungan
2 anggaran
Total penerimaan
Dikurang :
3 Belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang wajib
dan mengikat serta
prioritas utama
Kapasitas riil kemampuan
keuangan

Proyeksi

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

2,101,631,164,629

3,083,140,290,623

3,656,931,217,751

3,911,395,827,847

4,665,780,467,066

597,110,174,195

363,989,219,541

200,000,000,000

421,466,880,328

422,271,905,942

2,698,741,338,824 3,447,129,510,164 3,856,931,217,751

4,332,862,708,175

5,088,052,373,008

1,223,811,960,930

1,502,943,770,134

1,714,010,556,738

1,956,509,541,708

1,474,929,377,894 2,128,062,028,528 2,353,987,447,617

2,618,852,151,437

3,131,542,831,300

1,319,067,481,636

Sumber : Bagian Keuangan Setdakot Medan
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Tahun 2013

Tahun 2014

Berdasarkan data tabel 3.9, diketahui bahwa kapasitas keuangan daerah atau
yang disebut dengan total penerimaan daerah selama tahun 2010-2014
diperkirakan meningkat dari Rp 2,698 triliun tahun 2010 menjadi
Rp 5,088 triliun tahun 2014 atau meningkat rata-rata 29,52 persen per tahun.
Jika nilai total penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka
akan diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan
digunakan untuk mendanai pembangunan kota. Kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah untuk mendanai pembangunan kota diperkirakan meningkat
dari Rp 1,474 triliun tahun 2010 menjadi Rp 3,131 triliun tahun 2014. Belanja
dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
diperkirakan meningkat dari Rp 1,223 triliun tahun 2010 menjadi Rp 1,956 triliun
tahun 2014. Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Kota
Medan untuk mendanai kebutuhan pembangunan kota dikategorikan menjadi
prioritas I,II dan III dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Medan
Tahun 2010-2014 (Rp)
No

Uraian
Tahun 2010

Tahun 2014

2,128,062,028,528

2,353,987,447,617

2,563,105,622,952

3,131,542,831,300

PRIORITAS I (Prioritas Kota)

926,816,870,570

1,514,254,585,156

1,679,133,534,312

1,373,219,422,105

1,372,949,604,285

BL yang wajib dan mengikat serta prioritas
utama (pendidikan)
Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama (utang
rekanan)
Program visi misi (di luar pendidikan)

145,209,685,500

248,586,140,500

260,546,643,000

297,729,570,639

238,018,009,910

6,626,728,000

2,603,788,900

5,977,793,900

8,271,583,437

5,869,973,559

774,980,457,070

1,263,064,655,756

1,410,983,102,412

1,067,218,268,027

1,129,061,620,816

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah setelah menghitung alokasi
pengeluaran prioritas I
Prioritas II (Prioritas SKPD)

548,112,507,324

562,824,215,886

676,479,908,305

1,189,886,200,849

1,758,593,227,015

241,840,268,739

110,403,677,567

125,860,192,426

143,480,619,366

155,396,189,525

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah setelah menghitung alokasi
pengeluaran prioritas I dan II (I-II)
Prioritas III
BTL yang wajib dan mengikat serta
prioritas utama (hibah-BOS, bansos, BTT,
penyertaan modal)
BTL (tambahan penghasilan)
Surplus/(Defisit) anggaran riil (I-II-III-IV)

306,272,238,585

452,420,538,319

550,619,715,879

1,046,405,581,483

1,603,197,037,490

306,272,238,585

488,288,875,202

530,833,032,685

471,956,623,370

449,337,692,461

176,437,969,585

243,041,555,602

258,133,032,685

216,632,370,057

223,561,231,982

129,834,269,000
0

245,247,319,600
15,114,890,603

272,700,000,000
19,786,683,194

255,324,253,313
574,448,958,113

225,776,460,478
1,153,859,354,029

Kapasitas riil kemampuan keuangan

II

IV

Tahun 2012

Proyeksi
Tahun 2013

1,474,929,377,894

I

III

Realisasi
Tahun 2011

Sumber : Bagian Keuangan Setdakot Medan
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Secara umum rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan
Pemerintah Kota Medan dibagi dalam 3 prioritas, yaitu : (1) Prioritas I yang
terdiri dari belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama,
yaitu urusan pendidikan, pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat
serta prioritas utama yaitu utang rekanan dan program visi misi di luar urusan
pendidikan yaitu urusan kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan
administrasi kepegawaian, serta program penurunan angka pengangguran dan
kemiskinan. (2) Prioritas II yang terdiri dari belanja untuk penyelenggaraan
urusan wajib dan pilihan sebagai prioritas SKPD dan (3) Prioritas III yang terdiri
dari belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
seperti hibah-BOS, bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan penyertaan
modal termasuk belanja tidak langsung dalam bentuk tambahan penghasilan.
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk
mendukung belanja Prioritas I diperkirakan meningkat dari Rp 926,819 miliar
tahun 2010 menjadi Rp 1,372 triliun tahun 2014. Untuk Prioritas II, alokasi
belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 281,840 miliar tahun 2010 dan
sifatnya berfluktuasi tetapi cenderung menurun hingga menjadi Rp 155,396
miliar tahun 2014. Selanjutnya untuk Prioritas III, alokasi belanja daerah yang
diperhitungkan mencapai Rp 306,272 miliar tahun 2010 dan meningkat menjadi
Rp 449,337 miliar tahun 2014. Secara persentase, proporsi penggunaan
kapasitas riil kemampuan keuangan Pemerintah Kota Medan terhadap
pembangunan sesuai dengan Prioritas I,II dan III dapat dilihat pada tabel
berikut
:
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Tabel 3.11. Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan
Tahun 2010-2014
Realisasi

No

Jenis Dana

2010
%

1

2
3

Prioritas I
(Prioritas Kota/
6 fokus pembangunan
kota)
Prioritas II
(Prioritas SKPD)
Prioritas III
(BTLwajib/mengikat/
Penyertaan modal/
tambahan penghasilan)
Total

Rencana Alokasi

2011
Rp

%

2012
Rp

%

Rata
rata
(%)

2013
Rp

%

2014
Rp

%

Rp

62.9

926,816,870,570

71.7

1,514,254,585,156

71.9

1,679,133,534,312

69.1

1,373,219,422,105

69.4

1,372,949,604,285

68.9

16.4

241,840,268,739

5.2

110,403,677,567

5.4

125,860,192,426

7.2

143,480,619,366

7.9

155,396,189,525

8.4

20.7

306,272,238,585

23.1

488,288,857,202

22.7

530,833,032,685

23.7

471,956,623,370

22.7

449,337,692,461

22.6

100

1,474,929,377,894

100

2,112,947,119,925

100

2,335,826,759,423

100

1,988,656,664,841

100

1,977,683,486,271

Sumber : Bagian Keuangan Setdakot Medan
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-

Berdasarkan data tabel 3.11, diketahui bahwa proporsi alokasi belanja daerah untuk
masing-masing Prioritas I, II dan III adalah rata-rata 68,9% untuk Prioritas I dan 8,4%
untuk Prioritas II serta 22,6% untuk Prioritas III selama periode tahun 2011-2014.
Berdasarkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk masing-masing
prioritas tersebut maka struktur APBD Kota Medan tahun 2011-2014 diharapkan
dapat tetap dalam bentuk APBD yang bersifat dinamis dan berimbang.
.
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA MEDAN
Pembangunan Kota dilakukan terencana dengan melibatkan seluruh
sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Kota dan menyelaraskan dengan program
kerja Walikota dan Pemerintah. Program pembangunan daerah yang terintegrasi
dengan rencana pembangunan nasional akan menghasilkan
rencana
pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Selain penyelarasan dengan program kerja Walikota dan rencana kerja
Pemerintah, program pembangunan daerah juga diharuskan menyerap aspirasi
rakyat. Salah satu upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan
melibatkan para pemangku kepentingan melalui Musyarah Perencanaan
Pembangunan Kota (Musrenbang). Kegiatan-kegiatan ini akan merumuskan
prioritas pembangunan kota pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan.
Prioritas ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang mencakup rencana pembangunan kota untuk
masa 20 tahun dan kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 5 tahun. Setiap tahun disusun Rencana
Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan pada RPJM dan RPJP serta hasilhasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Setiap dokumen perencanaan memuat visi dan misi Pembangunan Kota dan
diselaraskan dengan visi dan misi Walikota. Selanjutnya, visi dan misi
pembangunan kota dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan
kota.Tujuan dan sasaran pembangunan kota berisi capaian dan target yang
direncanakan. Tujuan dan sasaran pembangunan kota merupakan ekspektasi
logis proses pembangunan yang dilaksanakan pada tahun rencana. Tujuan dan
sasaran tahunan pembangunan kota dicapai melalui prioritas-prioritas
pembangunan. Prioritas pembangunan dirumuskan dengan mempertimbangkan
keterbatasan anggaran dan waktu untuk mencapai sasaran pembangunan.
Setiap tahun, dirumuskan prioritas pembangunan yang hendak dicapai selama
tahun tersebut. Prioritas pembangunan merupakan agenda pembangunan yang
menjadi target utama atau tema utama pembangunan selama tahun tersebut dan
merupakan daya ungkit terhadap kinerja pembangunan kota. Prioritas
pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan kota yang
disusun menjadi beberapa program prioritas atau gabungan program prioritas.
Dengan demikian, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota diwujudkan
dalam prioritas pembangunan dalam tahun rencana yang kemudian dijabarkan
kedalam beberapa program prioritas.
Untuk merumuskan suatu prioritas pembangunan maka dilakukan penelaahan
terhadap program-program prioritas dalam RPJMD Kota Medan tahun 2011-2015
dan
prioritas pembangunan nasional. Dari hasil penelaahan kemudian
dirumuskan prioritas pembangunan yang dipilih dan akan dibahan pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Medan. Hasil
kesepakatan ini menjadi prioritas pembangunan tahun 2013.
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4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2011-2015
Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan visi dan misi
pembangunan kota. Visi dan misi pembangunan kota dirumuskan sesuai dengan
kebutuhan pembangunan kota dan visi dan misi Walikota/Wakil walikota serta
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Visi,
misi, sasaran dan tujuan pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Medan untuk
masa 2011-2015 adalah:
a. Visi pembangunan Kota Medan:
”KOTA MEDAN MENJADI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING,
NYAMAN, PEDULI, DAN SEJAHTERA”
Makna utama visi pembangunan kota tahun 2011-2015 dapat dijelaskansebagai
berikut:
Kota Metropolitan
Bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang berfungsi sebagai pusat
kegiatan nasional terutama pusat penyelengaraan pemerintahan; pusat
kehidupan politik lokal; pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa;
pusat kegiatan sosial, seni dan budaya masyarakat; serta pusat permukiman
maju yang ditandai oleh semakin terpadunya kegiatan sosial ekonomi;
terciptanya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan; tersedianya prasarana
dan sarana yang maju, bermutu, dan terpadu; tertatanya ruang dan lingkungan
hidup, sebagai ciri utama kota metropolitan baru.
Berdaya saing
Bermakna bahwa Kota Medan mempunyai keunggulan kompetitif, komparatif dan
koperatif secara regional, nasional dan global yang ditandai oleh tingginya
produktivitas sumberdaya manusia; berkembangnya industri, perdagangan dan
jasa keuangan; tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang
lengkap;
terjaganya stabilitas keamanan, sosial, dan politik; terwujudnya tata
pemerintahan yang profesional; serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Nyaman
Bermakna bahwaKota Medanmenjadi kota layak huni bagi seluruh warga kota
dan warga asing dalam mengekspresikan dan menjalankan kegiatan sosial,
ekonomi dan budaya yang ditandai oleh suasana aman, tenang, damai, tertib,
beradab, bersahaja, serta bebas dari rasa takut dan khawatir.
Peduli
Bermakna bahwaKota Medan menjadi kota yang memberikan pelayanan dan
perhatian yang tulus, empati, adil, dan merata bagi seluruh warga kota tanpa
membedakan suku, ras, agama, asal-usul, dan golongan yang ditandai oleh
sikap warga kota yang disiplin, suka bekerja keras,terbuka, toleran, berpikir
positif, kebersamaan, keteladanan dan kearifan.
Sejahtera
Bermakna utama bahwa Kota Medan menjadi kota dengan masyarakat yang
terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya, baik hak atas pendidikan,
kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, kehidupan keagamaan,
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keamanan, berkurangnya angka kemiskinan absolut dan pengangguran serta
semakin meningkatnya pendapatan masyarakat.
b. Misi Pembangunan Kota Medan
Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan dan
sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan dan tanggungjawab seluruh pelaku
pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan kota maupun masyarakat
selama lima tahun ke depan, maka misi pembangunan kota tahun 2011-2015
adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan yang Demokratis, Berkeadilan,
Transparan Dan Akuntabel;
(2) Meningkatkan Penataan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Serasi dan
Seimbang untuk Semua Kawasan Kota;
(3) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Merata dan
Berkelanjutan;
(4) Mewujudkan Penataan Lingkungan Perkotaan yang Bersih, Sehat, Nyaman
dan Religius;
(5) Meningkatkan Kualitas Masyarakat Kota.
Makna utama misi pembangunan kota tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan,
transparan dan akuntabel.
Meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan,
transparan dan akuntabel berarti dan dimaknaimembangun suatu pemerintahan
yang beretos kerja memberikanpelayanan kepada masyarakat dengan prinsipprinsip pokok 10 kepemerintahan yang baik. Pemerintahan kotayang baik
merupakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan kota yang berdaya guna
dan berhasil guna serta memiliki daya saing.
(2) Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi
dan seimbang untuk semua kawasan kota.
Hal ini dimaknai sebagai membangun dalam rangka kegiatan masyarakat yang
bersifat sosial maupun ekonomi.Pembangunan dilakukan secara serasi dan
seimbang berarti tetap memperhatikan prinsip efisiensi dalam rangka
meningkatkanproduktivitas, juga tetap memperhatikan keserasian antara
kawasan misalnya kawasan pusat kota dan kawasan lingkar luar maupun
kawasanlainnya yang tertinggal. Daya saing ekonomi kota akan sangat berarti
bila didukung oleh sarana dan prasarana kota yang modern. Hadirnya sarana
dan prasarana kota yang modern, handal dan asri merupakan syarat perlu bagi
pembangunan kota secara keseluruhan.
(3) Meningkatkan akselerasi pertumbuhan
dan berkelanjutan

ekonomi kota yang merata

Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota dimaknai sebagai
percepatan pertumbuhan perekonomian kota yang memiliki kualitas dan
mampu menciptakan kesempatan kerja sekaligus mengentaskan kemiskinan
kota secara berkelanjutan, serta upaya memberikan perkuatan terhadap sektor
unggulan ekonomi kota, terutama UKMK.
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(4) Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat,
nyaman dan religius.
Lingkungan perkotaan baik permukiman,perdagangan dan industriharus bersih,
sehat, nyaman dan religius serta terhindar dari bahaya seperti banjir,kebakaran,
dan konflik sosial.Ini dimakna lingkungan yang akan diciptakan harus dapat
memberikan rasa nyaman dan menunjangpeningkatankesehatan, serta harus
berkelanjutan dan menjamin masa depan pembangunan kota.
(5) Meningkatkan kualitas masyarakat kota
Misi ini dimaknai untuk membangun masyarakat yang sejahtera melalui upaya
peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, religius dan partisipatif
serta dalam suasana kehidupan yang harmonis dan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama masing-masing, serta peningkatan kualitas sumber daya
masyarakat.
c. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi pembangunan kota tahun maka tujuan dan sasaran
yang akan dicapai adalah sebagai berikut.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota dari Misi Pertama:
1.

Meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan pemerintah, pemerintah
propinsi dan dengan pemerintah daerah lainnya dengan sasaran:
a) Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di bidang
pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bidang
ekonomi.
b) Meningkatnya efektivitas tindak lanjut konsultasi antara pemerintah kota
dengan pemerintah propinsi dan pemerintah
c) Tepatnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
kota kepada pemerintah tingkat atasan
d) Meningkatnya implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal
(SPM) sesuai dengan ketetapan SPM pemerintah.

2.

Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah kota dengan DPRD
dengan sasaran:
a) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan
b) Tepatnya penyampaian laporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan kota kepada DPRD
c) Meningkatnya konsultasi publik antar Pemerintah Kota Medan dengan
DPRD

3.

Meningkatkan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dengan sasaran:
a) Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
b) Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi publik
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c) Tersedianya peraturan daerah lainnya yang dibutuhkan sebagai dasar
kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan kota
4.

Meningkatkan fungsi perundang-undangan, dengan sasaran:
a) Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana
lainnya yang memenuhi azas hukum
b) Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan
(hak inisiatif eksekutif – legislatif)
c) Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan DPRD
d) Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan antara kota-propinsi-pusat.
e) Tersedianya regulasi ketahanan pangan

5.

Meningkatkan
keterbukaan
dan
pertanggungjawaban
public,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan Pemerintah Kota
Medan
b) Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan sistem pengendalian
internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota
Medan
c) Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik
d) Terwujudnya kepemerintahan yang transparan dan akuntabel
e) Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
f) Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah Kota Medan secara
periodik

6.

Meningkatkan
akses
dan
kualitas
komunikasi
dan
informasi
pembangunan kota dengan sasaran:
a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas media informasi Pemerintah Kota
Medan yang dapat diakses oleh masyarakat
b) Tersedianya publikasi informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada masyarakat
c) Meningkatnya rasio wartel/warnet terhadap jumlah penduduk
d) Meningkatnya jumlah surat kabar nasional/lokal
e) Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal
f) Tersedianya sistem indikator kinerja pelayanan umum
g) Tersedianya sistem informasi manajemen Pemerintah Kota Medan
h) Diterapkannya e-procurement dalam pengadaaan barang/jasa

7.

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan sasaran:
a) Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
b) Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran
c) Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran
d) Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah
e) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan stándar operasional prosedur
pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk
kepastian biaya.
f) Terlaksananya sistem nomor induk kependudukan (NIK) dan system
informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) khususnya pada
aplikasi KTP/KK tahun 2011
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8.

9.

Meningkatkan efektifitas kelembagaan daerah dengan sasaran:
a) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan standar kompetensi
jabatan
b) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan sistem informasi
kepegawaian
c) Efektifnya struktur jabatan dan eselonering yang terisi
d) Meningkatnya jabatan fungsional yang diisi dalam struktur organisasi
SKPD
e) Meningkatnya pembinaan pengelolaan pengarsipan di tingkat SKPD
f) Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip secara baku
Meningkatkan pelayanan kepegawaian daerah dengan sasaran:
a) Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan formal
b) Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan kepemimpinan
c) Meningkatnya rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan
kepangkatan
d) Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas pegawai minimal
Tabel 4.1
Hubungan Misi ke satu, Tujuan dan Sasaran
MISI
Meningkatkan
Kualitas
Kepemerintahan Yang
Demokratis,
Berkeadilan,
Transparan
Dan
Akuntabel

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

Meningkatkan hubungan
kemitraan
antara
pemerintah
daerah
dengan DPRD

Meningkatkan
implementasi
pelaksanaan peraturan
perundang-undangan

SASARAN
 Meningkatnya efektivitas kerjasama antar
daerah terutama di bidang pemerintahan
umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan
dan bidang ekonomi.
 Meningkatnya
efektivitas
tindak
lanjut
konsultasi antara pemerintah kota dengan
pemerintah propinsi dan pemerintah
 Tepatnya penyampaian laporan kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
kepada pemerintah tingkat atasan
 Meningkatnya implementasi pelaksanaan
standar pelayanan minimal (SPM)
 Meningkatnya
efektivitas
implementasi
pelaksanaan
keputusan
DPRD
yang
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan
 Tepatnya penyampaian laporan keuangan
dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah kepada DPRD
 Meningkatnya
konsultasi
publik
antar
Pemerintah Kota Medan dengan DPRD
 Tersedianya peraturan daerah tentang
standar pelayanan umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
 Tersedianya peraturan daerah tentang
konsultasi publik
 Tersedianya
peraturan
daerah
yang
dibutuhkan sebagai dasar kerangka regulasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
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MISI

TUJUAN
Meningkatkan
fungsi
perundang-undangan

Meningkatkan
keterbukaan
dan
pertanggungjawaban
public

Meningkatkan
akses
dan kualitas komunikasi
dan
informasi
pembangunan kota

Meningkatkan
pelayanan administrasi
kependudukan

Meningkatkan efektifitas
kelembagaan daerah

SASARAN
 Tersedianya peraturan daerah dan peraturan
serta aturan pelaksana lainnya yang
memenuhi azas hukum
 Meningkatnya implementasi pelaksanaan
fungsi perundang-undangan (hak inisiatif
eksekutif – legislatif)
 Meningkatnya
efektivitas
pengambilan
keputusan DPRD
 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perundang-undangan antara kotapropinsi-pusat.
 Tersedianya regulasi ketahanan pangan
 Meningkatnya opini kewajaran laporan
keuangan Pemerintah Kota Medan
 Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan
sistem pengendalian internal dan kepatuhan
dalam laporan keuangan Pemerintah Kota
Medan
 Tersusunnya laporan keuangan SKPD secara
periodik
 Terwujudnya
kepemerintahan
yang
transparan dan akuntabel
 Tumbuhnya iklim budaya takut korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN)
 Terlaksananya survei audit kinerja Pemerintah
Kota Medan secara periodik
 Tersedianya publikasi informasi laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
kepada masyarakat
 Meningkatnya kuantitas dan kualitas media
informasi Pemerintah Kota Medan yang dapat
diakses oleh masyarakat
 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
 Meningkatnya
jumlah
surat
kabar
nasional/lokal
 Meningkatnya jumlah penyiaran radio/TV lokal
 Tersedianya
sistem
indikator
kinerja
pelayanan umum
 Diterapkannya
e-procurement
dalam
pengadaaan barang/jasa
 Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per
satuan penduduk
 Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran
 Meningkatnya rasio bayi ber-akta kelahiran
 Meningkatnya rasio pasangan ber-akta nikah
 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan stándar
operasional prosedur pengurusan pelayanan
kependudukan dan catatan sipil termasuk
kepastian biaya.
 Terlaksananya
system
nomor
induk
kependudukan (NIK) dan system informasi
dan administrasi kependudukan (SIAK)
khususnya pada aplikasi KTP/KK tahun 2011
 Meningkatnya
efektivitas
implementasi
pelaksanaan standar kompetensi jabatan
 Meningkatnya
efektivitas
implementasi
pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 Efektifnya struktur jabatan dan eselonering
yang terisi
 Meningkatnya jabatan fungsional yang diisi
dalam struktur organisasi SKPD
 Meningkatnya
pembinaan
pengelolaan
pengarsipan di tingkat SKPD
 Meningkatnya penerapan pengelolaan arsip
secara baku
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MISI

TUJUAN
Meningkatkan
pelayanan kepegawaian
daerah

SASARAN
 Meningkatnya rasio pejabat yang telah
memenuhi persyaratan pendidikan formal
 Meningkatnya rasio pejabat yang telah
memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan
kepemimpinan
 Meningkatnya rasio pejabat yang telah
memenuhi persyaratan kepangkatan
 Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas
pegawai minimal 5% dari PAD.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota dari Misi Kedua
1. Meningkatkan keselarasan program pusat dan daerah, dengan sasaran:
a) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
sesuai PP 38/2007
b) Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan
nasional
c) Meningkatnya rasio program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
d) Meningkatnya jumlah stándar operasional prosedur (SOP) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan utilitas kota, dengan
sasaran:
a) Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik
b) Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah kenderaan
c) Meningkatnya jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal
d) Meningkatnya jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal
e) Meningkatnya jumlah angkutan darat
f) Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum
g) Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk
h) Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum
i) Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan laut/udara/terminal bis
untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi kota
j) Meningkatnya rumah tangga ber-sanitasi
k) Meningkatnya ketersediaan daya listrik
l) Menurunnya persentase kawasan kumuh
m) Meningkatnya rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
n) Meningkatnya rasio permukiman layak huni
o) Meningkatnya jumlah hidran kota yang dapat digunakan
p) Tersedianya jumlah lahan untuk pembangunan pos pemadam
kebakaran
q) Meningkatkan jumlah armada kebakaran
r) Meningkatkan jumlah reservoir air kebakaran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

IV-8

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Misi Kedua
MISI

TUJUAN

Meningkatkan
Penataan Prasarana
dan
Sarana
Perkotaan
Yang
Serasi
Dan
Seimbang
Untuk
Semua
Kawasan
Kota
1.

Meningkatkan
keselarasan program
pusat dan daerah

Meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas infrastruktur
dan utilitas kota

SASARAN
 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan urusan
wajib dan pilihan sesuai PP 38/2007
 Meningkatnya rasio kesesuaian prioritas pembangunan
daerah dan nasional
 Meningkatnya
rasio
program
nasional
yang
dilaksanakan oleh SKPD
 Meningkatnya jumlah stándar operasional prosedur
(SOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
 Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik
 Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah
kenderaan
 Meningkatnya
jumlah
orang
melalui
dermaga/bandara/terminal
 Meningkatnya
jumlah
barang
melalui
dermaga/bandara/terminal
 Meningkatnya jumlah angkutan darat
 Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan
umum
 Meningkatnya rasio izin trayek per jumlah penduduk
 Meningkatnya jumlah uji kir angkutan umum
 Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan
laut/udara/terminal bis untuk mendukung kegiatan
sosial ekonomi kota
 Meningkatnya rumah tangga ber-sanitasi
 Meningkatnya ketersediaan daya listrik
 Menurunnya persentase kawasan kumuh
 Meningkatnya rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
 Meningkatnya rasio permukiman layak huni
 Meningkatnya jumlah hidran kota yang dapat
digunakan
 Tersedianya jumlah lahan untuk pembangunan pos
pemadam kebakaran
 Meningkatkan jumlah armada kebakaran
 Meningkatkan jumlah reservoir air kebakaran tahun

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Ketiga
Dalam melaksanakan Misi Ketiga: Meningkatkan akselerasi pertumbuhan
ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran
pembangunan kota yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut.
1. Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah,dengan sasaran:
a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 8,8 persen
b) Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku
c) Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2000
d) Tercapainya pendapatan per kapita
e) Terkendalinya laju infasi rata-rata di bawah1 (satu) digit.
f) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
g) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
h) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
i) Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri dalam perekonomian
kota
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j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap total ekspor
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Meningkatnya ekspor bersih perdagangan
Meningkatnya produktivitas bahan pangan (beras)
Meningkatnya jumlah produksi perikanan
Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan
Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga
Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan
Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan BUMD dalam
perekonomian kota
Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pembentukan pendapatan
daerah

2. Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan dengan
sasaran:
a) Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
b) Meningkatnya nilai realisasi PMDN
c) Meningkatnya nilai realisasi PMA
d) Meningkatnya jumlah persetujuan investasi
e) Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan untuk setiap
jenis perijinan
f) Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim
perekonomian kota
g) Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha yang kondusif
h) Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional, nasional dan
internasional
i) Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan
terpadu lainnya
3. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian
daerah dengan sasaran:
a) Meningkatnya jumlah koperasi aktif
b) Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM UKM
c) Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada sumber daya
produktif
d) Tersedianya pasar induk dan pasar tradisional yang layak
e) Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih, nyaman dan
berdaya saing
4. Menciptakankesempatan kerja dan lapangan kerja, dengan sasaran:
a) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
b) Meningkatnya pekerja yang ditempatkan
c) Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja
d) Menurunnya angka sengketa antara pengusaha dan pekerja
e) Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur
f) Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah penduduk
g) Menurunnya rasio ketergantungan
h) Meningkatnya upah mínimum regional (UMR) sesuai dengan peningkatan
kebutuhan hidup mínimum
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5. Meningkatkan fungsi dan peranan sektor keuangan dengan sasaran:
a) Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif
b) Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya tahun 2015
menjadi 1.973 kantor
c) Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi
d) Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja perbankan
kepada UMKMK
e) Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan kota dengan
sasaran:
f) Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka panjang,
menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota maupun SKPD berbasis
aspirasi masyarakat, kinerja dan terpadu
g) Tersedianya data dan informasi perencanaan kota
6. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang daerah,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya
sinkronisasi
implementasi
pelaksanaan
antara
perencanaan dan penganggaran
b) Diterapkannya system informasi manajemen barang dan asset daerah
c) Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan
kemandirian pemerintahan daerah
d) Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara proposional sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah
e) Meningkatnya belanja daerah dalam APBD.
f) Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah
g) Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD
h) Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan
daerah
i) Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
j) Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
k) Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD
l) Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam
APBD
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Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga RPJMD Kota Medan
MISI
Meningkatkan
Akselerasi
Pertumbuhan
Ekonomi
Kota
Yang Merata Dan
Berkelanjutan

TUJUAN

SASARAN

 Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 8,28
Meningkatkan
persen
daya saing dan  Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun
kinerja
ekonomi  Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan 2000
wilayah
 Tercapainya pendapatan per kapita
 Terkendalinya laju infasi sampai di bawah 1 (satu) digit.
 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
 Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
 Meningkatnya produktivitas rata-rata sektor industri
 Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap total
ekspor
 Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap
PDRB
 Meningkatnya ekspor bersih perdagangan
 Meningkatnya produktivitas bahan pangan (beras)
 Meningkatnya jumlah produksi perikanan
 Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan
 Meningkatnya pengelolaan sumber daya air
 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan
 Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga
 Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non
pangan
 Meningkatnya kedudukan, fungsi dan peranan BUMD
dalam perekonomian kota
 Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pembentukan
pendapatan daerah
 Meningkatnya jumlah investor berskala
nasional
Meningkatkan iklim
(PMDN/PMA)
investasi
dan  Meningkatnya nilai realisasi PMDN
kualitas pelayanan  Meningkatnya nilai realisasi PMA
perijinan
 Meningkatnya jumlah persetujuan investasi
 Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan
untuk setiap jenis perijinan
 Efektifnya pajak dan retribusi daerah yang mendukung
iklim perekonomian kota
 Adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha
yang kondusif
 Meningkatnya jumlah pameran/expo dalam skala regional,
nasional dan internasional
 Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan
perdagangan terpadu lainnya
Meningkatkan
kedudukan, fungsi
dan
peranan
UKMK
dalam
perekonomian
daerah

 Meningkatnya jumlah koperasi aktif
 Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM
UKM
 Meningkatnya produktivitas dan akses UMKMK kepada
sumber daya produktif
 Tersedianya pasar induk dengan komoditas tertentu
 Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih,
nyaman dan berdaya saing

 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja tahun
Menciptakan
 Meningkatnya pekerja yang ditempatkan
kesempatan dan  Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja
lapangan kerja
 Menurunnya angka sengketa pengusaha-pekerja
 Menurunnya jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun
 Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah
penduduk
 Menurunnya rasio ketergantungan
 Meningkatnya upah mínimum regional (UMR) sesuai
dengan peningkatan kebutuhan hidup mínimum
 Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif
Meningkatkan
 Meningkatnya jenis dan jumlah bank dan cabang-
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MISI

TUJUAN

SASARAN

fungsi
peranan
keuangan

dan
cabangnya
sector  Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi
 Meningkatnya realisasi kredit investasi dan modal kerja
perbankan kepada UMKMK
 Tersedianya rencana pembangunan kota dalam jangka
Meningkatkan
panjang, menengah dan tahunan baik untuk tingkat kota
efektivitas
maupun SKPD berbasis aspirasi masyarakat, kinerja dan
perencanaan
terpadu
pembangunan
 Tersedianya data dan informasi perencanaan kota
kota
 Meningkatnya sinkronisasi implementasi pelaksanaan
Meningkatkan
antara perencanaan dan penganggaran
efektivitas
 Diterapkannya system informasi manajemen barang dan
pengelolaan
asset daerah
keuangan
dan  Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah untuk
barang daerah
mewujudkan kemandirian pemerintahan daerah
 Meningkatnya belanja untuk pelayanan dasar secara
proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
 Meningkatnya belanja daerah dalam APBD
 Meningkatnya rasio realisasi belanja terhadap anggaran
belanja daerah
 Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD
 Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap
anggaran pendapatan
 Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah.
 Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
 Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD
 Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja
daerah dalam APBD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Keempat
Dalam upaya mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan penataan lingkungan
perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius, maka tujuan dan sasaran
pembangunan kota yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut.
1. Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran:
a) Tersedianya RTRW Kota Medan
b) Tersedianya RDTR Kota Medan berbasis kecamatan
c) Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPL/HGB
d) Meningkatnya rasio rumah ber-IMB
e) Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTRW.
f) Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh
pemerintah daerah dan masyarakat
g) Meningkatnya efektivitas impelementasi pelaksanaan hukum lingkungan
h) Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana amdal
i) Meningkatnya luas wilayah perkotaan
j) Menurunnya luas wilayah kebanjiran
k) Meningkatnya luas wilayah produktif
l) Meningkatnya luas wilayah industri
m) Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
n) Meningkatnya luas permukiman yang tertata
o) Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh
p) Meningkatnya volume sampah yang ditangani
q) Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih
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r)
s)
t)
u)
v)

Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik
Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan telepon/HP
Meningkatnya rasio rumah layak huni
Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) pada 2 DAS.

2. Meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umumdengan
sasaran:
a) Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan PKL
b) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah
tentang retribusi pelayanan kebersihan
c) Meningkatnya
efektivitas
implementasi
pelaksanaan
ketentuan
perundang-undangan tentang hewan berkaki empat
d) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah
tentang IMB
e) Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara
f) Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi
g) Menurunnya tingkat kriminalitas
h) Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani
i) Menurunnya jumlah demo
j) Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
k) Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk
l) Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan
m) Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang aktifitas perekonomian
masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha
n) Meningkatnya pembinaan politik daerah
o) Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
3. Peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, aman
dan damai,dengan sasaran:
a)
b)
c)
d)

Peningkatan jati diri sebagai kota religius
Peningkatan kerukunan hidup umat beragama
Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang harmonis dan saling
menghormati baik intern maupun antar umat beragama
Peningkatan internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi dan saling
menghormati dalam kemajemukan
Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Misi Keempat
MISI

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

TUJUAN

SASARAN

 Tersedianya RTRW Kota Medan
Meningkatkan
 Tersedianya RDTR Kota Medan berbasis kecamatan
penataan ruang dan  Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas
kualitas lingkungan
wilayah ber HPL/HGB
hidup
 Meningkatnya rasio rumah ber-IMB
 Meningkatnya
perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian RTRW.
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MISI

TUJUAN

SASARAN
 Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan
ruang oleh pemerintah daerah dan masyarakat
 Meningkatnya efektivitas impelementasi pelaksanaan
hukum lingkungan
 Meningkatnya
cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksana amdal
 Meningkatnya luas wilayah perkotaan
 Menurunnya luas wilayah kebanjiran
 Meningkatnya luas wilayah produktif
 Meningkatnya luas wilayah industri
 Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
 Meningkatnya luas permukiman yang tertata
 Menurunnya luasan lingkungan permukiman kumuh
 Meningkatnya volume sampah yang ditangani
 Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air
bersih
 Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan listrik
 Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan
telepon/HP
 Meningkatnya rasio rumah layak huni
 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam
 Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
pada 2 DAS.

 Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan
Meningkatkan
PKL
ketenteraman
 Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan
masyarakat
dan
peraturan
daerah
tentang
retribusi
pelayanan
ketertiban umum
kebersihan
 Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan
ketentuan perundang-undangan tentang hewan berkaki
empat
 Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan
peraturan daerah tentang IMB
 Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara
 Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi
 Menurunnya tingkat kriminalitas
 Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani
 Menurunnya jumlah demo
 Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per
10.000
 Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000
penduduk
 Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah
kelurahan
 Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang
aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia
investasi dan usaha
 Meningkatnya pembinaan politik daerah
 Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP.
 Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
 Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang
harmonis dan saling menghormati baik intern maupun
antar umat beragama.
 Tersedianya pusat pembinaan sosial keagamaan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mewujudkan Misi Kelima
Sesuai dengan Misi Kelima: Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan,
maka tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai tahun 2012
adalah sebagai berikut.
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1. Menanggulangi kemiskinan dengan sasaran:
a) Menurunnya tingkat kemiskinan.
b) Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan
c) Menurunnya ketimpangan kemakmuran
d) Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya yang diterima 40%
penduduk lapisan bawah
e) Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh
bantuan sosial (PMKS)
f) Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS)
g) Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat perlindungan dan
pembinaan PMKS.
h) Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
usia 6-24 bulan keluarga miskin
i) Meningkatnya ketersediaan bahan pangan (beras) per 1000 penduduk.
j) Terpenuhinyakecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dengan sasaran:
a) Meningkatnya pendidikan anak usia dini
b) Meningkatnya persentase penduduk yang berusia >15 tahun yang melek
huruf
c) Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
d) Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B
e) Meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C
f) Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A
g) Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B
h) Meningkatnya angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C
i) Menurunnya angka putus sekolah SD/MI
j) Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs
k) Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA
l) Meningkatnya angka kelulusan SD/MI
m) Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs
n) Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA
o) Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
p) Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
q) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar
wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan
r) Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan
standar kompetensi
s) Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah.
t) Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan.
u) Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
v) Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah
w) Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah
jenjang pendidikan dasar
x) Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah
jenjang pendidikan menengah
y) Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar
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z) Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan menengah
aa) Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan
dasar
bb) Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang pendidikan
menengah
3. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat dengan sasaran:
a) Meningkatnya cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani
b) Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan
c) Meningkatnya cakupan kelurahan universal child immunization
d) Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
e) Meningkatnya cakupan kunjungan bayi
f) Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, obat flu burung, obat
bencana, obat haji, obat program dan vaksin
g) Meningkatnya jumlah posyandu aktif
h) Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita
i) Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
j) Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk
k) Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
l) Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk
m) Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi
n) Meningkatnya angka usia harapan hidup
o) Menurunnya jumlah balita gizi buruk
p) Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan zat besi (Fe tablet)
q) Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A
r) Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi garam beryodium
yang cukup
s) Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI
t) Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
TBC/BTA
u) Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
DBD
v) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota, dengan
sasaran:
a) Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per
1000 penduduk
b) Meningkatnya rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk
c) Meningkatnya jumlah klub olahraga per 1000 penduduk
d) Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 1000 penduduk
e) Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan
kota
f) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional
dan internasional.
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g) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan
internasional.
h) Meningkatnya jumlah PKK aktif
i) Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan
j) Meningkatnya luas lahan bersertifikat
k) Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
l) Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
m) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya masyarakat
(LSM)
n) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan
o) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi keolahragaan
p) Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan
q) Meningkatnya jumlah organisasi pemuda
r) Meningkatnya modal sosial budaya
s) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil,
asosiasi profesi dan partai politik
t) Terlaksananya survei kepuasan masyakat/ survey pelayanan umum
secara periodik
u) Meningkatnya
fasilitas/prasarana
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan kota
5. Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah daerah,
dengan sasaran:
a) Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
b) Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk
c) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan
budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana
yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.
d) Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan
budaya
e) Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
f) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
g) Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
h) Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya
i) Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
j) Meningkatnya ketahanan budaya lokal
k) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman, kreatifitas seni
dan budaya
l) Meningkatnya ketersediaan restoran
m) Meningkatnya ketersediaan perhotelan
n) Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
o) Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah
p) Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah
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6. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota dengan sasaran:
a) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
b) Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta
c) Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas
d) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan
e) Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif
f) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif
g) Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga
h) Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga
i) Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah
kecamatan dan antar tingkat sosial ekonomi masyarakat
Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

MISI
Meningkatkan
Kualitas Masyarakat
Kota

TUJUAN
Penanggulangan
kemiskinan

SASARAN










Meningkatkan akses 
dan
kualitas 
pendidikan
masyarakat

















Menurunnya tingkat kemiskinan
Meningkatnya penduduk di atas garis kemiskinan
Menurunnya ketimpangan kemakmuran
Meningkatnya pemerataan pendapatan khususnya
yang diterima 40% penduduk lapisan bawah
Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang memperoleh bantuan sosial (PMKS)
Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Meningkatnya penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Meningkatnya jumlah sarana sosial sebagai tempat
perlindungan dan pembinaan PMKS.
Meningkatnya
cakupan
pemberian
makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga
miskin
Meningkatnya pendidikan anak usia dini
Meningkatnya persentase penduduk yang berusia >15
tahun yang melek huruf
Meningkatnya angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
Meningkatnya angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket
B
Meningkatnya
angka
partisipasi
kasar
SMA/SMK/MA/Paket C
Meningkatnya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A
Meningkatnya angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket
B
Meningkatnya
angka
partisipasi
murni
SMA/SMK/MA/Paket C
Menurunnya angka putus sekolah SD/MI
Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs
Menurunnya angka putus sekolah SMA/SMK/MA
Meningkatnya angka kelulusan SD/MI
Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs
Meningkatnya angka kelulusan SMA/SMK/MA
Meningkatnya angka melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs
Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas
pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial
ekonomi serta antar satuan pendidikan.
Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi
kualifikasi akademik dan standar kompetensi tahun
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MISI

TUJUAN

Meningkatkan akses
dan
kualitas
kesehatan masyarakat

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan kota

SASARAN
 Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
 Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan
 Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang
pendidikan dasar
 Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang
pendidikan menengah
 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per
penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar
 Meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per
penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah
 Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan
dasar
 Meningkatnya rasio guru/murid jenjang pendidikan
menengah
 Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata
jenjang pendidikan dasar
 Meningkatnya rasio guru/murid per kelas rata-rata
jenjang pendidikan menengah
 Meningkatnya cakupan kompilasi kebidanan yang
ditangani
 Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
 Meningkatnya cakupan kelurahan universal child
immunization
 Meningkatnya cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan
 Meningkatnya cakupan kunjungan bayi
 Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial, obat
flu burung, obat bencana, obat haji, obat program dan
vaksin
 Meningkatnya jumlah posyandu aktif
 Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita
 Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk
 Meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk
 Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk
 Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk
 Meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi
 Meningkatnya angka usia harapan hidup
 Menurunnya jumlah balita gizi buruk
 Meningkatnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan
zat besi (Fe tablet)
 Meningkatnya anak balita 6-59 bulan yang
mendapatkan kapsul vitamin A
 Meningkatnya cakupan keluarga yang mengkonsumsi
garam beryodium yang cukup
 Meningkatnya bayi usia 0-6 bulan yang mendapat ASI
 Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
 Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
 Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain
milik swasta) per 1000 penduduk
 Meningkatnya rasio lapangan olahraga
 Meningkatnya jumlah klub olahraga per 10.000
penduduk
 Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 10.000
penduduk
 Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda
dalam pembangunan kota
 Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat
regional, nasional dan internasional.
 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional,
nasional dan internasional.
 Meningkatnya jumlah PKK aktif

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013

IV-20

MISI

TUJUAN

Meningkatkan kualitas
dan
melestarikan
budaya daerah

Meningkatkan peran
perempuan
dalam
pembangunan kota

SASARAN
 Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan
 Meningkatnya luas lahan bersertifikat
 Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
 Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
 Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran lembaga
swadaya masyarakat (LSM)
 Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi
kepemudaan
 Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi
keolahragaan
 Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan
 Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga
 Meningkatnya modal sosial budaya
 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan peran organisasi
masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik
 Terlaksananya survei kepuasan masyakat/ survey
pelayanan umum secara periodik
 Meningkatnya
fasilitas/prasarana
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan kota
 Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
 Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000
penduduk tahun
 Meningkatnya
apresiasi
masyarakat
terhadap
keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan
budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif
dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.
 Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan
pemanfaatan warisan budaya
 Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
 Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000
penduduk
 Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan
budaya
 Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni
dan budaya
 Meningkatnya ketahanan budaya lokal
 Meningkatnya
apresiasi
masyarakat
terhadap
keragaman, kreatifitas seni dan budaya
 Meningkatnya ketersediaan restoran
 Meningkatnya ketersediaan perhotelan
 Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan
dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat
 Meningkatnya rasio jumlah pengunjung perpustakaan
daerah
 Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah
 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga
pemerintahan
 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga
swasta
 Meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja
perempuan
 Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif
 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif
 Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga
 Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga

Sumber: RPJMD Kota Medan 2011-2015
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4.2 Prioritas pembangunan Kota Medan Tahun 2013
Prioritas pembangunan dirumuskan dari riviu atas program prioritas di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2011-2015.
Disamping itu, Prioritas pembangunan dirumuskan selaras dengan Kebijakan
nasional dan provinsi untuk tahun rencana dan hasil evaluasi atas pelaksanaan
RKPD tahun sebelumnya.Prioritas pembangunan diharapkan mampu menjawab
permasalahan pembangunan daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, prioritas
pembangunan dibagi dalam 3 prioritas untuk kepentingan pendanaan
pembangunan. Prioritas itu dibagi atas:
Prioritas I:
Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah
daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek
kebijakan.Prioritas I dituangkan dalam suatu program pembangunan daerah
yang bersifat jangka menengah, sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan
secara tahunan.
Prioritas II:
Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan
dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang
didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan
memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Suatu
Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang
paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang
dilayani.
Prioritas III:
Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak
langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan
sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.
Untuk merumuskan prioritas I maka terlebih dahulu dipaparkan program
pembangunan tahun rencana yang dirumuskan dalam RPJM Kota Medan tahun
2011-2015. Program Pembangunan yang dirumuskan dari RPJMKota Medan
tahun 2011-2015 dan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.6
Program Prioritas dan Prioritas Pembangunan Daerah
RPJMD Kota Medan 2011-2015
No
1

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Prioritas Pembangunan
daerah

10

Penataan Daerah Otonomi Baru
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
Kepala
daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang
baru, yang lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
Program Perlindungan Hukum dan penegakan HAM
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Pengembangan Sistem Informasi Koneksitas
dalam rangka Pendataan Dasar Pengenaan Pajak
Hotel dan Pajak Restoran
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi
dan informatika
Program Pengembangan Data / Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program pengembangan pengelolaan keuangan
daerah.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program pengembangan komunikasi informasi dan
media massa.
Program kerjasama informasi dengan media massa

1

Program penataan administrasi kependudukan

(4)Peningkatan
pelayanan administrasi
kependudukan ;

1
2

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Peningkatan Kualitas Diklat
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan
Pelatihan
Penyusunan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan

(5)
Peningkatkan
efektifitas kelembagaan
dan pelayanan
kepegawaian daerah.

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

3
4
5
6
7
8
9
10
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(1) Peningkatan
hubungan antar
tingkatan pemerintahan
dan antar lembaga
pemerintahan;

(2) Peningkatan fungsi
pembuatan dan
pelaksanaan peraturan
perundang-undangan;

(3) Peningkatan
keterbukaan, dan
akuntabilitas publik;
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No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penyusunan Norma, Standar di Bidang
Perubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kenderaan Bermotor
Program Rumah Tangga Bersanitasi
Program Permukiman Layak Huni+B22
Program Pengembangan Perumahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan sistem informasi/data base
jalan dan jembatan
Program
peningkatan
sarana
dan
prasarana
kebinamargaan
Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/brojong
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program peningkatan kesejahteraan petani
Program peningkatan ketahanan pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi produksi
pertanian dan perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program
pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum
dalam pendayagunaan sumber daya laut
Program pengembangan budidaya perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
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Prioritas Pembanguan
daerah
(6)
Peningkatkan
keselarasan program
pusat dan daerah;

(7)
Peningkatkan
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
serta
utilitas
kota.

(8)
Peningkatan
produktifitas dan
inovasi daerah;
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No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Program promosi dan investasi
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program kerjasama pembangunan
Program hubungan luar negeri dan sister city
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program penataan daerah otonomi baru
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KBKR yang mandiri
Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program pengembangan kemitraan
Program pengelolaan keragaman budaya
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produk perikanan
Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
Program peningkatan kemampuan teknologi industry
Program peningkatan kapasitas iptek sistem teknologi
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
Program penguatan sumber daya manusia penggerak
ekonomi kota
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan Kompetitif UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
bagi UMKM
Program Revitalisasi Pasar Modern dan Tradisional
Program Pengembangan IKM
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PK-5) dan
Asongan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial
Masyarakat
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Prioritas Pembanguan
daerah

(9)
Peningkatan
penanaman modal
daerah serta
kemudahan pelayanan
perizinan/non
perizinan;

(10) Peningkatan
kedudukan, fungsi dan
peranan UKMK dalam
perekonomian kota;

(11) Peningkatan
kesempatan kerja dan
lapangan kerja;
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No
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan IKM
Program Pembinaan Hubungan Industrial yang
Standard/Ideal
Program
Pengawasan
dan
Perlindungan
Ketenagakerjaan
Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Lembaga
yang Berkompetensi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Program Peningkatan Iklim Usaha UMKM Yang
Kondusif.
Program Pengembangan Data dan Informasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembanguan
daerah

(12) Peningkatan
fungsi dan peranan
sektor keuangan dalam
pembangunan ekonomi
kota;

Program Pembangunan Rencana Tata Ruang
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan
Rencana Tata
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kota Medan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Program
Penataan
Penguasaan
Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem
Pesisir dan laut
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pesisir
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
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(13)

Peningkatkan
efektivitas
perencanaan dan
pengelolaan keuangan
serta barang daerah.

(14) Peningkatan
penataan ruang dan
kualitas lingkungan
hidup;
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No

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

13
14
15

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Lampu Penerangan Jalan Umum
Program Pengelolaan Reklame
Program Peningkatan, Penertiban dan Pengawasan
Perda
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban
bencana alam
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Peningkatan Penyelenggaraan PEMILU
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program
Kemitraaan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
dan Psikotropika
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Program Pembinaan Hubungan Industrial yang
Standard/Ideal
Program Fasilitasi Penunjang Kinerja Satpol PP
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan
Pangan
Program Keluarga Berencana
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Program
Peningkatan
pemberantasan
penyakit
masyarakat
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan
Kepedulian/Kesetiakawanan Sosial
Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Harihari Besar
Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan
Pangan
Program fasilitasi Tenaga Pendamping PKH
Program fasilitasi Tenaga PSKS
Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
Program kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Progran Upaya Kesehatan Masyarakat
Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil
(Kat),
Dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
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Prioritas Pembanguan
daerah

(15) Peningkatan
ketenteraman
masyarakat dan
ketertiban umum

(16) Peningkatan
suasana kehidupan yang
harmonis, saling
menghormati, aman dan
damai

(17)

Penanggulangan
kemiskinan
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No
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Program Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan dan
Kepedulian/ Kesetiakawanan Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar
(Hari Madat, Hari Aids Se-Dunia, Hari Lanjut Usia
Nasional, Hari Penyandang Cacat Nasional)
Program Pemberdayaan dan Perempuan
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS,
Termasuk HIV/AIDS.
Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Program Wajib Belajar Pendidikan Universal SD/MI
Program SMP/MTs
Program SMA/SMK
Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Lingkungan Sehat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Perorangan
Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pengawasan Obat/Perbekalan Kesehatan,
Serta Pengawasan Obat Dan Makanan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Serta
Sarana/ Prasarana Puskesmas/Pustu/ Jaringannya
Program Kebijakan Dan Manajemen Kesehatan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengelolaan kekayaan budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan nilai
Budaya
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah
Daerah
Program Pembinaan Anak dan Remaja
Pembinaan Anak dan Remaja
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Kota
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pengembangan Lembaga Ekonomi
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam
Pembangunan
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Prioritas Pembanguan
daerah

(18) Peningkatan
akses dan kualitas
pendidikan masyarakat

(19) Peningkatan
akses dan kualitas
kesehatan masyarakat

(20) Peningkatan
kualitas budaya

(21) Peningkatan
partisipasi masyarakat,
pemuda serta prestasi
olahraga daerah
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No
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Peningkatan Sarana Pelayanan KB
Keluarga Berencana
Kesehatan Reproduksi Remaja
Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat
tentang dan kasus Trafiking
Eksploitasi serta Diskriminasi terhadap Perempuan dan
Anak, KDRT Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak.
Pelayanan Kontrasepsi.
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan.
Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri.
Peningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan.
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR.
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina
Keluarga.

Prioritas Pembanguan
daerah

(22) Peningkatan
kedudukan, fungsi dan
peranan perempuan
dalam pembangunan
kota guna mewujudkan
norma keluarga kecil
sejahtera

Sumber: RPJMD Kota Medan 2011-2015
Sesuai dengan RPJMD Kota Tahun 2011-2015, terdapat 22 agenda prioritas
pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan kota yang dijabarkan
dalam program-program prioritas. Karena keterbatasan waktu dan anggaran,
maka RPJMD Kota Medan tahun 2011-2015 membagi program-program prioritas
itu dalam 5 tahapan (tema) pembangunan:
1. Tahun 2011, tahap konsolidasi: reorganisasi dan revitalisasi organisasi
Pemerintah Kota Medan
2. Tahun 2012, tahap penguatan: rehabilitasi dan dan pemantapan infrastruktur
perkotaan.
3. Tahun 2013, tahap pemantapan: penataan lingkungan perkotaan
4. Tahun 2014, tahap percepatan: promosi dan akselerasi pertumbuhan
5. Tahun 2015, tahap perwujudan: Kota Medan berdaya saing, nyaman, perduli
dan sejahtera.
Tahap pembangunan kota 2013 merupakan tahapan untuk memantapkan
lingkungan perkotaan untuk mendukung terwujudnya Kota Medan yang bersih,
sehat, nyaman dan religius. Tahap pembangunan 2013 mengutamakan
penataan lingkungan perkotaan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran swasta. Tahap pembangunan
ini terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:
a. Meningkatkan penataan lingkungan permukiman terutama rehabilitasi
kawasan kumuh.
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b. Meningkatkan pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan bersejerah
yang terpadu dengan tata kota modern.
c. Meningaktkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, termasuk hutan/taman
kota.
d. Meningkatkan tertib lalu lintas dan dan memantapkan jaringan transportasi,
air bersih dan sanitasi.
Prioritas pembangunan kota juga harus selaras dengan prioritas pembangunan
nasional. Untuk tahun 2010-2014, prioritas pembangunan nasional adalah:

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah 2013, www.bappenas.go.id
Prioritas pembangunan tahun 2013 dirumuskan untuk menjawab isu strategis
pembangunan tahun 2012 dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum
dicapai pada tahun sebelumnya.Berdasarkan penahapan yang diamanatkan
dalam RPJMD Kota Medan, prioritas pembangunan nasional, hasil-hasil
musyawarah pembangunan nasional dan untuk menjawab isu strategis maka
prioritas utama pembangunan kota Medan untuk tahun 2013 dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Memperkuat akses dan kualitas pendidikan masyarakat
Prioritas pembangunan kota ini diarahkan kepada pemerataan pelayanan
pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah, serta upaya mewujudkan pendidikan
berkarakter yang berbasis ilmu dan teknologi, guna meningkatkan daya serap
pasar kerja bagi lulusan pendidikan.
2.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota

Prioritas ini diarahkan guna mewujudkan Medan sebagai kota modern dengan
sistem jaringan jalan/drainase/ infrastruktur yang mendukung seluruh aktivitas
sosial ekonomi masyarakat secara lebih efisien, efektif dan ekonomis baik lokal,
regional maupun nasional, sehingga Kota Medan layak menjadi Kota MICE.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Medan 2013
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3. Peningkatan
kedudukan,
perekonomian kota

fungsi

dan

peranan

UKMK

dalam

Prioritas ini diarahkan untuk lebih memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan
UMKMK dalam perekonomian kota, sekaligus memperkuat struktur ekonomi
daerah yang berbasis kerakyatan.
4. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
Prioritas ini diarahkan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan
masyarakat secara lebih merata, dengan sistem pelayanan yang dicitrakan
semakin baik, termasuk penanggulangan gizi buruk.
5. Peningkatan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup
Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian ruang yang semakin berkualitas, sekaligus menciptakan dimensi
pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.
6. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
Prioritas ini diarahkan kepada penciptaan sistem administrasi kependudukan
yang semakin baik, dengan pelayanan umum yang semakin memudahkan
masyarakat, sekaligus mendukung perwujudan identitas tunggal dalam kebijakan
kependudukan.
7. Peningkatan efektivitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian
daerah
Prioritas ini diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur
sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang melayani, bukan dilayani,
sebagai bagian pokok peningkatan pelayanan umum.
8. Percepatan dan perluasan Penanggulangan kemiskinan daerah
Prioritas ini diarahkan untuk mengentaskan gejala kemiskinan secara bertahap
dan berkesinambungan, khususnya pada 10 (sepuluh) kecamatan dan 30 (tiga
puluh) kelurahan prioritas yang ditetapkan.
9. Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja
Prioritas ini diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran sekaligus
kesenjangan antar sektor-sektor produksi dan wilayah.
10. Peningkatan Iklim Investasi dan Kualitas Pelayanan Perijinan
Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan investasi di Kota Medan melalui
program dan kegiatan untuk membuat iklim investasi menjadi kondusif dan
peningkatan lualitas perijinan yang memuaskan investor.
11. Inovasi dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghematan, efisiensi dan
efektifitas operasi dan kualitas pelaporan keuangan Kota sehingga keuangan
daerah lebih sehat dan terkelola dengan baik.
Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam
program prioritas terkait berikut ini:
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Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Tahun 2013
No.

Prioritas
Pembangunan Kota

1

2

Sasaran

Program

3
1 Meningkatkan jumlah koperasi aktif menjadi 60%

4
1

Meningkatkan
Kedudukan, Fungsi dan
Peranan UKMK

5
- Dinas Koperasi dan UKM

4

Penciptaan hasil usaha UKM yang kondusif bagi
UMKM.
Pengembangan
kewirausahaan
keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah.
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah.
Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

5

Peningkatan kapasitas iptek sistem teknologi.

- Bag Adm. Perekonomian
Setdakot Medan

6

Peningkatan kemampuan teknologi industri

7

Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

8

Perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan daerah.
Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

2 Meningkatkan jumlah usaha Mikro dan Kecil 2
menjadi 100%
3

3.

SKPD Pengelola

9

- Dinas Perindag
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
- Badan PP dan KB

10 Penataan peraturan
11 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa.
12 Peningkatan peranan perempuan di pedesaan.
13 Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
14 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
100%
2 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat
Perawatan 100%
3 Cakupan penemuan dan penanganan penderita
TBC/BTA 100%
4 Cakupan penemuan dan penanganan penderita
DBD %
5 Cakupan kunjungan bayi 100%

1
2

Promosi kesehatan dan
masyarakat.
Usaha Kesehatan Sekolah.

3

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

4

Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS - RSUD Pringadi
termasuk HIV/AIDS.
Pembinaan penyandang cacat dan trauma.
Badan Pemberdayaan
Masyarakat
Obat dan perbekalan kesehatan.
- Dispora

5

6 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 6
masyarakat miskin 100%
7 Meningkatnya prevalensi peserta KB aktif menjadi 7
70%
8 Jumlah Posyandu aktif
8

- Badan PP dan KB
- Badan Ketahanan Pangan

Upaya kesehatan masyarakat.
Pengawasan obat dan makanan

9

Promosi
kesehatan
dan
masyarakat
10 Perbaikan gizi masyarakat.

Meningkatkan Akses dan
4 Kualitas Kesehatan
Masyarakat

pemberdayaan - Dinas Kesehatan

pemberdayaan

11 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular.
12 Pencegahan penyakit berbasis binatang.
13 Standarisasi pelayanan kesehatan.
14 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringan
kesehatan lainnya.
15 Peningkatan kesehatan anak balita.
16 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak.
17 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
18 Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
19 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/mata/paru
20 Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan 1
kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah
2 Meningkatnya Rasio rumah ber-IMB menjadi 60%
3

5

Meningkatkan Penataan
Ruang dan Kualitas
Lingkungan Hidup

2

Meningkatnya luas ruang terbuka hijau menjadi 3
15%
4

Perencanaan Tata ruang

- Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan

Pemanfaatan ruang

- Bappeda

Pengendalian pemanfaatan ruang

- Kecamatan se-Kota Medan

5

Pengawasan, pengendalian dan pembinaan
rencana tata ruang dan bangunan
Pembangunan rencana tata ruang Kota Medan

6

Perencanaan pembangunan daerah

7

Pengembangan data/informasi

8

Pengembangan wilayah perbatasan
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No.

Prioritas
Pembangunan Kota

Sasaran

Program

1

2

3

4

1 Meningkatnya kepemilikan KTP menjadi 70%

6

SKPD Pengelola
5

Penataan administrasi kependudukan.

- Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
- Kecamatan se-Kota Medan

Adanya Sistim Informasi Manajemen Pemerintah 1
Daerah
2 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
2

Pelayanan administrasi perkantoran.

- Sekretariat Daerah

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- Sekretariat DPRD

3 Kegiatan pembinaan politik daerah

Peningkatan disiplin aparatur.

- Sekretariat Korpri

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan.
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur.
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat.
Peningkatan profesionalisme tenaga auditor

- Kantor Arsip

Meningkatkan Pelayanan 2 Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran menjadi
Administrasi
75% per 1000 penduduk
Kependudukan
3 Menurunnya lama pengurusan KTP
4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
1

3

4 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan 4
OKP
5 Keberadaan Website milik Pemerintah Daerah
5
6 Meningkatnya jumlah pameran/expo

6

7 Adanya Sistim Informasi Kepegawaian

7

8 Penataan Kelembagaan

8

11 Jumlah Ranperda yang disetujui

11 Peningkatan profesionalisme

12 Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti

12 tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Badan
Kepegawaian
Daerah
- Badan Penelitian dan
Pengembangan
- Inspektorat

Pengembangan komunikasi Informasi dan media - Kantor Diklat
Massa
9 Meningkatnya jumlah penghargaan yang diterima 9 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan - Dinas Kominfo
oleh pemerintah daerah
Komunikasi
10 Menurunnya rasio temuan BPK RI
10 Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- Badan Kesbang Linmas

7.

13 Meningkatnya Kerjasama dengan daerah lain
Meningkatkan Efektivitas
14 Meningkatnya rasio jumlah PNS terhadap jumlah
Kelembagaan dan
penduduk
Pelayanan Kepegawaian
15 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Daerah
16 Meningkatnya kegiatan peningkatan SDM
pengelola kearsipan

- Kantor Sandi Daerah

13 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
14 Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan
lapangan
15 Pengembangan sistim penyuluhan perikanan
16

Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan
dan pemanfaatan tanah
17 Pembinaan dan pengembangan aparatur
18 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
19 Perbaikan sistim administrasi kearsipan
20 Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil
KDH
21 Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
22 Perlindungan hukum dan penegakan HAM
23 Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
24 Peningkatan pemberdayaan kecamatan.
25 Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan.
26 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
daerah.
27 Perbaikan sistem administrasi kearsipan.
28 Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

1 Menurunnya luas kawasan kumuh menjadi 1,5%

1

2 Menurunnya luas lingkungan permukiman kumuh 2
menjadi 1,5%
3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 3
masyarakat miskin 100%
4

8.

Percepatan dan
Perluasan
Penanggulangan
Kemiskinan

Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

- Badan Ketahanan Pangan

Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum.

- Dinas Kesehatan

Pengembangan budidaya perikanan.

- Dinas Bina Marga

Pengembangan perikanan tangkap.

- Bappeda

5

Pengembangan industri kecil dan menengah.

6

Penanggulangan kemiskinan.

- Dinas Pertanian
Kelautan
- Dinas Perindag

7

Perencanaan Pembangunan ekonomi.

8

Perencanaan bidang sosial budaya.

9

Peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

dan

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan
11 Lingkungan sehat perumahan
12 Lampu penerangan jalan umum
13 Pembangunan jalan & jembatan
14 Pembangunan sarana drainase/gorong-gorong
15 Rehabilitasi pemeliharaan jalan & jembatan
16 Peningkatan sarana & prasanana jembatan
17 Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan
18 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem peisir laut
19 Pencegahan & penanggulangan penyakit ternak
20 Pemberdayaan komunitas perumahan
21 Perdagangan dalam Negeri
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No.

Prioritas
Pembangunan Kota

1

2

Sasaran

SKPD Pengelola

4

5

3
1 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kaerja 1
(TPAK) menjadi 55%
2 Meningkatnya jumlah pencari kerja yang 2
ditempatkan menjadi 50%
3 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 3
menjadi 250.000 orang
4

9

Program

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga - Dinas Sosial dan Tenaga
kerja.
Kerja
Peningkatan kualitas manajemen lembaga yang - Disbudpar
berkompeten.
Pembinaan dan penempatan tenaga kerja.
- Dinas Perindag

Pengembangan kewirausahaan keunggulan - Dinas Koperasi dan UKM
kompetitif usaha kecil menengah.
5 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi - Dinas Pemuda dan
usaha mikro kecil menengah.
Olahraga
6 Pengembangan destinasi pariwisata.

Meningkatkan
Kesempatan Kerja dan
Lapangan Kerja

7 Pengelolaan keragaman budaya.
8 Peningkatan kemampuan teknologi industri
9 Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
10 Perlindungan konsumen dan
perdagangan daerah.
11 Peningkatan peran serta pemuda

10

Peningkatan Iklim
Investasi dan Kualitas
Pelayanan Perijinan

pengamanan

1 Tercapainya jumlah investasi rata-rata sebesar Rp 1 Peningkatan kualitas manajemen lembaga yang - Badan Penanaman Modal
10,95 triliun pertahun sampai 2013.
berkompeten.
2 Meningkatnya pertumbuhan industri menjadi 5% 2 Peningkatan pelayanan perizinan.
- Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
3 Meningkatnya ekspor bersih perdagangan
3 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. - BPPT
4 Meningkatnya kontribusi sector perdagangan 4 Peningkatan iklim investasi dan realisasi
terhadap PDRB menjadi 30%
investasi.
5 Meningkatnya realisasi PMDN
5 Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan
prasarana daerah.
6 Meningkatnya kontribusi sektor industry terhadap
PDRB menjadi 30%
7

1 Persentase dana perimbangan yang terserap 1
sebesar 100%
2 Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan 2
keuangan pemerintah kota
Inovasi dan Peningkatan 3 Belanja publik terhadap DAU
3
11. Pengelolaan Keuangan 4 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan
4
Daerah
5 Menurunnya Rasio SILPA terhadap
6 pendapatan
Meningkatnya PAD menjadi 1,89 trilyun

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan - BPKD
keuangan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah
- Inspektorat
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

- Dispenda

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa - Bappeda
dan Aparatur Pengawasan

total

7 Meningkatnya rasio realisasi PAD sebesar 100%
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BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2013
merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011 - 2015. Tahap
pembangunan kota tahun ketiga dari RPJMD Kota Medan merupakan
tahapan untuk memantapkan lingkungan perkotaan dalam mendukung
terwujudnya Kota Medan yang bersih, sehat, nyaman dan religius. Lebih
lanjut, pada tahap ini diutamakan penataan lingkungan perkotaan,
peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan peran swasta.
Tahap pembangunan ini terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya
ha-hal berikut:
a. Meningkatkan
penataan
lingkungan
rehabilitasi kawasan kumuh.

permukiman

terutama

b. Meningkatkan pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan
bersejarah yang terpadu dengan tata kota modern.
c. Meningkatkan fasilitas
hutan/taman kota.

umum

dan

d. Meningkatkan tertib lalu lintas
transportasi, air bersih dan sanitasi.

fasilitas

dan

sosial,

memantapkan

termasuk
jaringan

Meskipun demikian, pemerintah kota tetap memperhatikan prioritas-prioritas
pembangunan nasional dan provinsi untuk menjamin dan memastikan
keselarasan pelaksanaan program-program pembangunan. Prioritas-prioritas
program pembangunan tahun 2013 mencakup penjabaran visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota, sehingga tingkat keberhasilan RKPD tahun 2013
juga menggambarkan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan
program-program Walikota beserta perangkat daerahnya pada tahun 2013.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 disusun
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah.
Dengan demikian, RKPD disusun untuk meyakinkan kesinambungan
pelaksanaan program-program pembangunan kota dan menyelaraskan
dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2013 merupakan dokumen
rencana operasional pembangunan tahun 2013, memusatkan pada
pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan
jangka pendek tahun 2013. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun
2013, mengacu pada isu-isu strategis pembangunan, permasalahan
pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun
sebelumnya, dan aspirasi masyarakat pada forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG). Prioritas-prioritas pembangunan tersebut
kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan prioritas, dimana
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prioritas utama merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kota,
sementara prioritas kedua dan ketiga merupakan prioritas pada tingkat SKPD.
Seluruh SKPD Kota Medan berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun
2013 sehingga tujuan dan sasaran pembangunan kota bisa dicapai. Sinergitas
dan keterpaduan seluruh SKPD berdampak terhadap kinerja Pemerintah
Kota.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan
langkah awal dalam menyusun RAPBD dan lebih lanjut dijabarkan dalam
dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013. Oleh
karenanya, untuk mencapai sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi
pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, maka
SKPD di lingkungan pemerintah kota menyusun dan melaksanakan Renja
SKPD selaras dengan dokumen RKPD ini.
Untuk menjamin bahwa penyusunan RKPD Tahun 2013 telah disusun dan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dilakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap
penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan Peraturan Walikota.
Pengendalian penyusunan RKPD mencakup kebijakan perumusan prioritas
dan sasaran serta rencana program dan kegiatan prioritas. Lebih lanjut,
dilakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2013. Pengendalian
pelaksanaan RKPD dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2013. Selanjutnya, dilakukan
evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2013. Evaluasi dilakukan untuk menilai
dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah
dalam RKPD Tahun 2013 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2013.
Untuk menjamin pelaksanaan RKPD maka perlu pengendalian, pengawasan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini. Pengendalian dilaksanakan
melalui instrumen pengendalian internal pada tingkat SKPD dan Pemerintah
Kota. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada tingkat internal dan
melalui legislative dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan
dan evaluasi pelaksanaan RKPD akan membawa praktik-praktik yang baik
dalam pelaksanaan pemerintahan. Apabila stakeholder terlibat dalam
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RKPD ini maka akan menjadi alat
yang efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan
Kota. Pemerintah Kota Medan berkomitmen dalam memfasilitasi peran serta
stakeholder dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan dala RKPD ini.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Sejak
ditetapkan maka RKPD ini menjadi acuan bagi setiap organisasi perangkat
daerah dalam kegiatan operasionalnya pada tahun 2013 dan bahan untuk
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memantau kinerja SKPD dan Pemerintah Kota
selama tahun 2013.
Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan dalam RKPD ini sangat
tergantung pada kesiapan SKPD (profesionalisme aparatur) serta peran serta
masyarakat dan legislatif untuk melakukan pengawasan. Semoga sinergitas
seluruh komponen bisa terlaksana dengan baik sehingga pelaksanaan
program dan kegiatan bisa membawa pembangunan kota kearah yang lebih
baik.

WALIKOTA MEDAN,

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP,MM
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