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DINAS PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Medan dibentuk pada bulan Februari 2017 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah. Instansi ini merupa-
kan peleburan dua Badan yang telah melayani sejak 
tahun 2009, yakni Badan Penanaman Modal dan Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu. Penyatuan dua instansi 
ini bukanlah secara tiba-tiba, sebab sebenarnya telah 
diisyaratkan secara berangkai oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 
hingga Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. PP 
No. 18 Tahun 2016 sendiri kemudian diperinci lagi oleh 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 
yang mengatur nomenklatur dan struktur organisasi 
DPMPTSP.

Sebagai instrumen yang mengurusi bidang penanaman 
modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Medan berkewa-
jiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
pertumbuhan usaha yang kemudian berdampak pada 
penyerapan tenaga kerja sehingga dapat berkontribusi 
terhadap kenaikan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
usaha ditandai dengan investasi sementara Investasi 
merupakan unsur yang berperan penting terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Selain pertambahan pedapatan 
asli daerah, dampak berlapis (multiplier effect) menja-

di tujuan utama mendatangkan investasi. 
Multiplier effect itu seperti perekrutan kar-
yawan, pasar untuk bahan baku dan barang 
jadi, penjualan produk-produk lokal, hingga 
usaha-usaha turunan yang ikut menempel di 
sekitar bisnis utamanya, seperti kuliner, ad-
vertising, konsultansi, elektronik dan banyak 
jasa lainnya.

Dalam ekonomi makro, investasi berkorela-
si positif terhadap pendapatan nasional. 
Artinya jika investasi naik maka pendapatan 
nasional cenderung naik. Demikian pula 
sebaliknya. Untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5,6% pemerintah mer-
ilis angka investasi sebesar Rp 800 triliun 
yang perlu dikejar. Hingga triwulan II tahun 
2017, nilai investasi secara nasional tercatat 
sebanyak Rp 336.7 triliun dari target BKPM 
sebesar Rp 678,8 triliun atau telah mencapai 
49,6% (sumber: BKPM). Kota Medan sendiri 
menyumbang Rp 3,3 triliun sepanjang dua 
triwulan tersebut dengan rincian PMDN Rp 
2,5 triliun dan PMA Rp 826 miliar.

Investasi adalah suatu kegiatan yang terkait 
dengan banyak faktor. Kami memahami 

DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MEDAN
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bahwa investor tidak hanya melihat 
tingkat suku bunga, tetapi juga faktor 
infrastruktur, keamanan, gejolak politik 
dan sosial, kepastian hukum, kemu-
dahan berusaha, ketersediaan bahan 
baku dan energi hingga insentif. Hal-
hal tersebut justru ditentukan oleh 
berbagai pihak, mulai dari pemerintah 
pusat hingga kota, TNI-Polri hingga 
organisasi kemasyarakatan, bahkan 
masyarakat itu sendiri. Mengambil 
peran sesuai kewenangannya, Pemer-
intah Kota Medan melalui DPMPTSP 
berupaya untuk memberikan kemu-
dahan berusaha. 120 izin kini telah 
dapat dilayani oleh DPMPTSP den-
gan mekanisme yang lebih mudah, 
transparan dan dalam jaringan (online). 
DPMPTSP saat ini sedang berbenah 
diri untuk meningkatkan kenyamanan 
para pelaku usaha dalam berinvestasi 
dengan penyediaan informasi yang 
lebih lengkap dan pelayanan proses 
perizinan yang lebih prima.

Ir. Hj. PURNAMA DEWI, MM
Kepala DPMPTSP Kota Medan

Demikianlah media informasi ini 
kami hadirkan untuk anda para insan 
investasi. Sinerjitas kita bersama turut 
menentukan perkembangan investasi 
di Kota Medan.
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Seiring dengan perkembangan peran penting Kota 
Medan sebagai daerah metropolitan dan gerbang barat 
Sumatera, Kota Medan diharapkan untuk dapat me-
menuhi tuntutan dalam menyediakan layanan kesehatan 
yang layak bagi masyarakat luas. BPS mencatat jumlah 
penduduk Kota Medan pada tahun 2010 sebesar 2,1 
juta jiwa, namun jika melihat penduduk komuter maka 
diperkirakan ada 2,6 juta jiwa yang ada di Kota Medan 
setiap harinya. Ini belum ditambah penduduk di kabupat-
en/kota di sekitar Medan yang berpeluang untuk mencari 
layanan kesehatan di Kota Medan.

RSUD Dr. Pirngadi sendiri harus menghadapi persaingan 
dengan beberapa rumah sakit di dalam kota seperti RS 
Columbia Asia, RS Murni Teguh Memorial, RS Siloam 
dan RSUP H. Adam Malik yang merupakan satu-satunya 
rumah sakit kelas A di wilayah ini dengan kapasitas 482 
tempat tidur, menerima pasien dari tiga provinsi, dan 
dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan. Di samp-
ing itu, rumah sakit di Penang dan Singapura juga menja-
di pesaing utama yang menjadi pilihan warga Sumatera 
Utara untuk layanan perobatan tingkat lanjutan. 

Dengan demikian, RSUD Dr. Pirngadi perlu untuk mem-
perkuat fungsinya sebagai rumah sakit umum, dan pada 
saat yang sama, meningkatkan kinerja keuangannya 
untuk dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyar-
akat. Untuk mencapai hal ini, Proyek “Pembangunan dan 
Perluasan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan” telah 
mulai diinisiasi oleh Pemerintah Kota Medan. Proyek ini 
memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membangun “New Wing” untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan kepada pasien swasta, dengan 
menyediakan pelayanan medis canggih, kenyamanan 
dan kemudahan dibandingkan dengan layanan yang 
sekarang ada.

2. Renovasi fasilitas rumah sakit yang ada untuk 
“mengintegrasikan” dengan New Wing dengan cara 
meningkatkan efisiensi dan kapasitas dalam mel-
ayani pasien BPJS.

3. Memperkuat kapasitas operasional rumah sakit den-
gan membawa masuk keahlian swasta di bidang-bi-
dang seperti manajemen fasilitas dan peralatan 
medis, maupun pengadaan / pemeliharaan.

Untuk mendanai proyek, telah dilakukan studi kelaya-
kan pelaksanaan proyek dengan pendanaan Kerjasama 
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private 
Partnership (KPBU/PPP) menggunakan skema Availability 
Payment (AP). Studi dilakukan berdasarkan dukungan 
dari bantuan teknis Japan International Cooperation 
Agency (JICA) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruk-

tur Prioritas Support Facility (KPPIP-SF), dengan 
pengawasan dari Komite Percepatan Penyediaan 
Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian 
Keuangan, Pemerintah Kota Medan dan Manaje-
men Rumah Sakit Pirngadi. Studi awal (Outline 
Business Case) untuk proyek ini telah dimulai 
pada tahun 2011 dengan nama “Studi Kelayakan 
Pembangunan Gedung VIP RSUD Dr.Pirngadi Kota 
Medan” yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Medan, kemudian dilengkapi dengan kajian “OBC 
Supplementary Study” yang dilakukan oleh JICA 
KPPIP-SF dan kajian “OBC Review” yang dilakukan 
kembali oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 
2017. Tim JICA telah memfasilitasi beberapa sesi 
diskusi baik formal maupun informal bersama den-
gan Pemerintah Kota Medan dan RS Pirngadi sejak 
Januari sampai dengan Mei 2016. 

Hasil market sounding yang dilakukan bersama 
BKPM pada Agustus lalu cenderung positif. Investor 
swasta yang potensial menunjukkan minat yang 
kuat untuk pelaksanaan proyek. Kuncinya adalah 
membangun mekanisme yang kredibel untuk 
pembayaran AP tahun jamak.

Adalah sangat penting untuk mengintegrasikan 
wing baru dengan operasional rumah sakit di 
bangunan yang ada sekarang. Hal ini dilaku-
kan dengan tetap menjamin kenyamanan dan 
kemudahan bagi pasien swasta yang harus dicapai 
tanpa mengorbankan biaya modal yang tinggi dan 
tanpa mengurangi efisiensi operasional.
 
Untuk pelaksanaan proyek pengembangan ini, 
maka dibutuhkan peran swasta antara lain untuk 
pembiayaan belanja modal, desain fasilitas dan 
konstruksi, jasa manajemen fasilitas, operasional 
non-medis untuk meningkatkan kualitas layanan/
efisiensi, bekerjasama dengan manajemen rumah 
sakit dan memberikan dukungan peningkatan 
kapasitas, sesuai dengan yang diperlukan.

Berdasarkan informasi OBC Awal tahun 2011, loka-
si pembangunan gedung VIP private wing RSUD 
Pirngadi berada di Jl. Thamrin, kelurahan Perintis 
Kemerdekaan Kecamatan Medan Timur. Tanah 
yang akan digunakan adalah sebesar 10.000 m2 
dan luas bangunan sebesar 10296 m2. RSUD Dr 
Pirngadi ini direncanakan dibangun dalam 9 lantai 
yang terdiri dari 2 lantai basement dan 7 lantai 
bangunan rumah sakit.



INVESTMEDAN8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

INVESTMEDAN2017

LOKASI GEDUNG VIP



INVESTMEDAN 9Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

INVESTMEDAN2017 POTENSI & PELUANG INVESTASI

Total biaya pembangunan New Wing dan renovasi bangunan yang ada diperkirakan sebesar Rp 366 miliar. Total 
biaya peralatan medis berkisar antara Rp 180 miliar dan biaya operasional sebesar Rp 123 miliar per tahun. 
Sementera perkiraan pendapatan per tahun sebesar Rp 13-25 miliar. Masa konstruksi diperhitungkan selama 2 
tahun dan masa operasional selama 10 tahun.

Sumber: Kajian Outline Business Case Pemerintah Kota Medan, 2017
Catatan: Artkel ini merupakan informasi awal. Data-data yang tertera masih dapat berubah sesuai hasil kajian 
studi kelayakan yang sedang dikerjakan
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Kota Medan merupakan salah satu dari 5 kota di Indonesia dengan jumlah penduduk diatas 2 juta jiwa (BPS, 
2015). Dengan luas 26.510 Hektar (265,10 km2) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara, kepadatan 
penduduk Kota Medan adalah 8,008 jiwa/km2. Dibandingkan dengan Jakarta sebagai kota terpadat di Indone-
sia dengan ± 19,000 jiwa/km2, Kota Medan menempati peringkat kepadatan ke-15 dari ± 90 kota besar lainnya.

Mobilitas keseharian masyarakat di kota Medan saat ini ditopang oleh sektor jalan raya. Data Medan dalam Ang-
ka (2016) menyatakan bahwa sekitar 3000 km dalam kondisi baik dan 191 km butuh perbaikan signifikan. Data 
sebaran kendaraan menunjukkan bahwa dari total jumlah kendaraan penumpang sebesar 408,877 unit, hanya 
1% teralokasi untuk angkutan umum dan sisanya merupakan kendaraan pribadi. Jumlah ini diluar jumlah sepe-
da motor yang mencapai 4.523,956 unit dan becak bermotor berkontribusi sebanyak 26.960 unit.

BRT
Dengan besarnya jumlah sebaran kendaraan pribadi di kota Medan, maka Kota Medan diperkirakan akan men-
capai gridlock (kemacetan yang terjadi karena panjang jalan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan) di beber-
apa ruas jalan pada tahun 2022. Sesuai dengan RPJPD Kota Medan tahun 2006-2025 dan RPJMD Kota Medan 
2011-2015, telah direncanakan pengembangan sistem transportasi berbasis angkutan umum massal. Bentuk 
angkutan umum massal yang telah direncanakan itu adalah Bus Rapid Transit (BRT) yang mencakup 9 koridor. 
di Kota Medan. Diharapkan dengan pembangunan Sistem Angkutan Massal jenis BRT ini, sistem transportasi 
Kota Medan dapat berjalan dengan baik.

POTENSI & PELUANG INVESTASI
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Sistem yang akan digunakan untuk BRT di Medan adalah ‘Direct-service’ yaitu generasi terbaru dari sistem 
BRT, dimana bus dapat beroperasi di dalam maupun di luar koridor BRT. Sistem ini juga mengurangi jumlah 
penumpang yang transit/transfer, meminimalkan waktu tunggu penumpang dan tidak memerlukan terminal 
akhir atau stasiun transfer. Sistem seperti ini sudah digunakan di Guangzhou, RRT. Sementara jenis bus yang 
diminati adalah tipe bus 12 meter untuk beroprasi di dalam koridor dan 9 meter untuk di luar koridor dengan 
desain low deck (pintu rendah) untuk kemudahan naik turun penumpang.

LRT

Namun demikian, mengingat besarnya kota Medan, maka selain implementasi sistem BRT, maka penggunaan 
transportasi massal berbasis rel juga diperlukan sebagai tulang punggung aksesibilitas dan mobilitas masyar-
akat di Medan, seperti di kota-kota besar Indonesia lainnya. Transportasi berbasis rel dipercaya sebagai solusi da-
lam memindahkan pengguna dari satu tempat ke tempat lainnya dengan ketepatan waktu yang lebih presisi.

Berbagai negara di dunia telah memperoleh manfaat penggunaan transportasi berbasis rel di kota-kota mere-
ka. Negara tetangga terdekat seperti Malaysia bahkan sudah memiliki berbagai infrastruktur berbasis rel mulai 
dari Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, Monorail ataupun kereta api konvensional. Saat ini jaringan kereta 
api eksisting telah menghubungkan pusat kota Medan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Namun, 
belum terdapat jaringan kereta api dalam kota untuk membantu mengatasi permasalahan aksesibilitas dalam 
kota Medan.

Pertumbuhan kota dan perluasan pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan menjadikan wilayah disekitar Kota 
Medan ikut bertumbuh dan berkembang. Aktivitas di Kota Medan pun nyaris tak dapat dipisahkan dengan 
jaringan wilayah sekitar yang disebut Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo). Sehingga pembangunan 
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Light Rail Transit (LRT) Medan ini adalah tahap awal pembangunan sistem LRT Mebidangro yang terintegrasi 
dengan moda BRT.

Proyek transportasi massal ini ditawarkan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang 
diproyeksikan selama 35 tahun. Badan Usaha Pelaksana akan didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang 
atau yang ditunjuk langsung melalui kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam bentuk Perseroan 
Terbatas dan terbuka untuk penanaman modal asing.

Pemilihan rute LRT dilakukan dengan memetakan rencana jalur BRT yang telah diidentifikasi dalam studi 
terkait. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa LRT dan BRT akan saling melengkapi sistem transportasi di Kota 
Medan, dimana BRT akan menjadi feeder bagi LRT dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pemetaan tersebut, 
maka pemilihan rute LRT difokuskan pada area yang belum terlayani oleh BRT namun memiiliki demand tinggi 
dan melintasi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota Medan serta rencana pengembangannya di masa datang.

Hasil kajian studi kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan tahun 2017, biaya untuk investasi 
pembangunan LRT selama 4 tahun berkisar di angka Rp 6 triliun rupiah, sementara untuk BRT yang pemban-
gunannya diperkirakan selama 2 tahun adalah sekitar Rp 413 miliar rupiah.

Sumber: Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Bappeda Kota Medan 2016 
Catatan: Artkel ini merupakan informasi awal. Data-data yang tertera masih dapat berubah sesuai hasil kajian 
studi kelayakan yang sedang dikerjakan
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Akibat kompleksnya sistem dan prosedur yang harus dilakukan maka pertambahan penduduk di kota-kota 
besar seringkali tidak diikuti dengan perluasan kota. Di samping bertambahnya jumlah penduduk, pertamba-
han jumlah kendaraan juga menyebabkan wilayah kota semakin padat, sesak dan macet, sementara itu sistem 
transportasi dan lalu lintas yang ada pada umumnya belum efektif untuk mengendalikannya. Kondisi kota 
yang padat dan kurang teratur ini akan berpengaruh besar terhadap munculnya kemacetan lalu lintas, yang 
berarti mengurangi efisiensi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sektor transportasi adalah salah satu sektor 
yang cukup berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi di suatu daerah. Namun demikian, sektor ini 
juga dikenal sebagai salah satu sektor yang banyak memberikan dampak terhadap lingkungan dalam cakupan 
spatial (ruang) yang besar. 

Sebagai kota metropolitan baru, Kota Medan mempunyai kedudukan dan fungsi yang cukup penting dan 
strategis, baik secara regional maupun nasional. Kota Medan mempunyai keunggulan komparatif dan kompeti-
tif sebagai tempat berinvestasi, disebabkan letaknya yang strategis. Merupakan pintu gerbang wilayah barat 
Indonesia,.Kota Medan banyak digunakan sebagai referensi dan tolak ukur pertumbuhan, penggerak dan keber-
hasilan pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat. Seiring dengan hal tersebut, maka intensitas kegiatan 
ekonomi di Kota Medan semakin meningkat. Namun, aktivitas tersebut pada umumnya terpusat di beberapa 
kawasan di inti kota.

Pesatnya pembangunan di Kota Medan, tentu menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. 
Positifnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat perlahan mulai meningkat, sementara dampak negatif-
nya salah satunya adalah bertambahnya jumlah kendaraan di Kota Medan. Ironisnya, pertambahan jumlah 
kendaraan tersebut kurang diikuti dengan pertumbuhan pembangunan jalan. Fenomena tersebut menimbul-
kan kemacetan di kawasan pusat perkantoran, pendidikan, pemerintahan dan perbelanjaan. Meningkatnya vol-
ume kendaraan serta adanya parkir di bahu jalan membuat beberapa kawasan di inti kota menjadi langganan 
macet.

Salah satu alternatif pemecahan masalah kemacetan adalah melalui pengelolaan perparkiran secara terpadu 
dan terkoordinasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan guna mewujudkan penataan 
lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi, pendapatan daerah, serta mampu 
mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.
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Salah satu wilayah yang mengalami kemacetan dan sekaligus dapat dijadikan tonggak awal penataan perpaki-
ran, adalah sekitar Jalan Pemuda. Pemerintah Kota Medan telah merencanakan pembangungan satu gedung 
parkir di Jalan Pegadaian (dimana sisi lain berada di Jalan Pemuda) bekas gedung Perisai Plaza. Pembangunan 
tempat parkir di dalam gedung di wilayah tersebut dengan konsep yang aman dan nyaman sangat diperlukan 
seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan kendaraan pribadi, baik kendaraan 
roda empat maupun roda dua di wilayah tersebut. Pembangunan gedung parkir tersebut akan menimbulkan 
dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap lingkungan dan 
aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. 

Lokasi Gedung Parkir
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Potensi kendaraan yang parkir dalam radius 300m

Dengan meningkatnya harga tanah dan semakin banyaknya mobil yang butuh tempat parkir, maka gedung 
bertingkat menjadi solusi paling tepat untuk mengatasi permasalahan. Gedung parkir terdiri dari beberapa 
lantai yang didukung oleh kolom-kolom yang diberi jarak tertentu untuk susunan kendaraan dan pejalan kaki. 
Fasilitas lain bisa ditambahkan untuk kenyamanan pengguna dan masyarakat sekitar, seperti foodcourt dan 
lapangan futsal. Untuk lebih efisien dan efektif, maka sistem pengangkatan dan penyusunan kendaraan dapat 
dilakukan secara elektronik (lift).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Bappeda Kota Medan pada tahun 2016, diperkirakan jarak tempuh 
berjalan kaki yang ideal untuk mencapai gedung parkir adalah sejauh 300 meter. Dengan demikian maka 
radius 300 meter dari gedung parkir diberlakukan larangan parkir, baik untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2. 
Dalam perhitungan radius 300 meter, diperoleh jumlah potensi kendaraan yang parkir sebesar 298 SRP (Satur-
an Ruang Parkir) untuk roda 4 dan 213 SRP untuk roda 2.

Biaya investasi pembangunan gedung parkir dengan kategori modern ini diperkirakan sekitar 26 miliar rupiah 
yang akan kembali (pay back period) pada tahun ke-16 sementara biaya pokok kembali (break even point) di ta-
hun ke-10, dengan asumsi harga Jual tidak berubah, seluruh biaya dapat dibagi kedalam biaya tetap dan biaya 
variabel, dan biaya variabel bersifat proporsional. Untuk merealisasikan proyek ini maka Pemerintah Kota Medan 
akan memberikan dukungan berupa peraturan pelarangan parkir, kemudahaan perizinan, dan penyiapan sara-
na pedestrian yang nyaman menuju gedung parkir.

Sumber: Kajian Pemanfaatan Aset Bappeda Kota Medan, 2016
Catatan: Artkel ini merupakan informasi awal. Data-data yang tertera masih dapat berubah sesuai hasil kajian 
studi kelayakan yang akan dikerjakan

Sumber: Kajian BAPPEDA Kota Medan, 2016
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Penduduk Sumatera Utara yang berjumlah 13,9 juta jiwa menambah 2,2 juta penduduk Medan yang potensial 
menjadi konsumen Kebun Binatang Medan jika dapat dikembangkan sebagai pusat rekreasi keluarga yang 
modern dilengkapi dengan taman botani di samping permainan berbasi teknologi. Bahkan tidak menutup 
peluang datangnya wisatawan mancanegara bila dikelola dengan lebih menarik.

Aset Medan Zoo ini meliputi tanah seluas ± 300.000 m², bangunan kantor, kantin, mushola dan bangunan kan-
dang satwa/hewan beserta sarana pelengkap yang terdiri dari pagar dan lapangan parkir (perkerasan). 

Pada saat ini aset tersebut digunakan PD. Pembangunan sebagai Taman Margasatwa yang diperuntukkan 
untuk umum. Lokasi objek terletak di sisi Jalan Bunga Rampe IV No. 100, Kelurahan Simalingkar B, Kecama-
tan Medan Tuntungan Kota Medan. Di sekitar lokasi tersedia fasilitas listrik yang telah tersambungkan ke lokasi 
obyek aset.

Dengan luas berkisar 30 ha, maka kebun binatang punya potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat 
dilihat juga dari jumlah kunjungan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Daftar jumlah kunjungan dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini

Suasana di Kebun Binatang Medan
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Sumber: Kajian Profil Investasi BPM Kota Medan, 2015

Menurut  Secretary of State’s Standards of Modern Zoo Practices, 2010, Kebun Binatang Medan sudah masuk 
kedalam kebun binatang dengan jumlah pengunjung menengah karena lebih dari 200.000 kunjungan per 
tahun dan belum mencapai 400.000 pengunjung.

• Masih menurut Secretary of State’s Standards of Modern Zoo Practices, kebun binatang dengan jumlah 
penduduk menengah memiliki hal-hal sebagai berikut:

• Mendukung Edukasi Publik dan Kesadaran Konservasi Hewan dan Tumbuhan.
• Memiliki Strategi Pendidikan yang Tertulis dan Program Pendidikan Aktif
• Memiliki Fasilitas Pendidikan yang Sesuai dengan Ukuran Kebun Binatang Untuk Tujuan Pendidikan.
• Menyediakan Informasi Akurat Tentang Spesies yang Ditunjukkan.
 
Letak Kebun Binatang Medan yang tidak jauh dari pusat Kota namun merupakan daerah terbuka luas yang 
dikelilingi perkebunan dan padang sehingga jauh dari kemacetan, membuat lokasi ini sangat potensial sebagai 
tempat rekreasi terpadu antara lain kebun binatang modern, berbagai jenis museum, taman rekreasi keluarga 
berbasis teknologi canggih, bahkan exhibition hall. Beberapa bisnis serupa yang bisa dijadikan percontohan an-
tara lain Universal Studio di Singapura, Trans Studio di Bandung dan Makassar, atau Jatim Park di Batu. Peluang 
investasi ini bisa ditawarkan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan kon-
disi existing, yaitu hanya taman margasatwa dan sedikit wahana permainan anak, pendapatan Kebun Binatang 
Medan tercatat terus meningkat. Hal ini diperkirakan karena permintaan sarana rekreasi di Medan sekitarnya 
relatif tinggi. Sementara tempat rekreasi lain yang lebih modern berada di luar Kota Medan, seperti Hairos Park 
(Deli Serdang), Pantai Cermin Theme Park (Serdang Bedagai), Hill Park (Deli Serdang) dan Mikie Holiday Fun-
land (Karo).

Sumber: Kajian Profil Investasi BPM Kota Medan 2014
Catatan: Artkel ini merupakan informasi awal. Data-data yang tertera masih dapat berubah sesuai hasil kajian studi 
kelayakan yang akan dikerjakan
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Kondisi Existing Kebun Binatang Medan
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Apa itu KLIK?

Melengkapi pelayanan perizinan 
investasi yang telah diterapkan 
sebelumnya, pemerintah kembali 
memberikan kemudahan untuk 
mengurus izin usaha maupun 
investasi melalui program Kemu-
dahan Layanan Investasi Langsung 
Konstruksi (KLIK). Melalui pro-
gram KLIK ini, investor yang telah 
mengantongi izin prinsip atau izin 
investasi, diperkenankan untuk 
langsung memulai konstruksi 
pabriknya sambil mengurus izin-iz-
in lain yang berlaku di daerah.

KLIK sejatinya adalah sebuah 
fasilitas dimana investor bisa 
terus melangsungkan persiapan 
usahanya berupa pembangunan 
konstruksi begitu mendapatkan 
izin prinsip meski belum memiliki 
izin lain seperti Izin Mendirikan 
Bangunan, Izin Lingkungan—am-
dal, UKL/UPL, dan berbagai izin 
pelaksanaan daerah. Dengan cat-
atan, selama memulai konstruksi, 
investor diwajibkan tetap mengu-
rus izin-izin tersebut. Izin-izin yang 
belum dimiliki tersebut wajib disel-
esaikan sebelum seluruh pemban-
gunan konstruksi untuk kegiatan 
berproduksi selesai. Setelah izin 
dan konstruksi selesai, pihak 
investor baru diperbolehkan untuk 
melakukan kegiatan produksi dan 
mulai berbisnis.

Februari 2016 pelayanan KLIK 
diberlakukan untuk 14 (empat 
belas) kawasan industri yang 
meliputi lahan seluas 10.022 ha 
tanah dari total 17.154 ha, terletak 
di 6 (enam) provinsi dan 9 (sembi-

lan) daerah/kota. Kawasan-kawa-
san industri yang ditunjuk untuk 
memberikan layanan KLIK adalah 
sebagai berikut:
1. Kawasan Industri Kendal (700 

ha)
2. Kawasan Industri Bukit Sema-

rang Baru (40 ha)
3. Kawasan Industri Wijayakusu-

ma (100 ha)
4. Kawasan Industri dan Pela-

buhan terintegrasi Java (1.761 
ha)

5. Kawasan Industri Bantaeng 
(3.000 ha)

6. Kawasan Industri Modern 
Cikande (1.800 ha)

7. Kawasan Industri terintegrasi 
Wilmar (800 ha)

8. Kawasan Industri Krakatau 
Cilegon (570 ha)

9. Kawasan Industri Bekasi Fajar 
(300 ha)

10. Kawasan Industri Delta Silicon 
8 (158 ha)

11. Kota Industri Karawang Inter-
nasional (293 ha)

12. Kota Industri Suryacipta (300 
ha)

13. Kawasan Industri GT Tech Park 
(100 ha)

14. Kawasan Industri Medan (100 
ha)

Adapun fasilitas yang diberikan 
bagi investor yang mendirikan 
prioritas pabriknya pada empat 
belas kawasn industri tersebut 
antara lain:
• Tidak ada jumlah minimal 

investasi ataupun pekerja.
• Tersedia untuk kawasan indus-

tri yang dipilih.

• Izin konstruksi dapat diper-
oleh secara paralel dengan 
proses konstruksi.

Untuk saat ini, investor yang ingin 
menanamkan modal dan mem-
bangun infrastruktur di luar ke-14 
kawasan yang mendapatkan pri-
oritas KLIK, masih harus mengurus 
izin secara lengkap terlebih dahulu 
sebelum memulai konstruksi. 
Lalu apakah ini berarti jika KLIK 
memperbolehkan para investor di 
sembilan kawasan tersebut untuk 
melalaikan kewajiban dalam men-
gurus perizinan? Sama sekali tidak. 
Dengan diperbolehkannya investor 
untuk membangun konstruksi 
pabrik atau semacamnya sambil 
mengurus izin, hal itu bertujuan 
agar investor bisa segera melaku-
kan proses produksi segera setelah 
konstruksi dan izin selesai diurus.

Dengan demikian, dalam berin-
vestasi di Indonesia, investor tidak 
perlu khawatir harus menunggu 
lama. Selain untuk kemudahan 
berinvestasi, KLIK memiliki dua 
tujuan strategis bagi Indonesia 
sendiri, yaitu sebagai sarana pen-
dukung untuk mencapai target 
realisasi investasi secara nasional 
yang telah ditetapkan, dan sebagai 
perwujudan koordinasi pemer-
intah pusat dengan pemerintah 
daerah dalam hal regulasi investasi. 
Perbaikan-perbaikan regulasi mau-
pun perizinan teknis yang dilaku-
kan pemerintah lewat BKPM juga 
tidak hanya ditujukan bagi investor 
baru, tetapi juga berlaku kepada 
investor lama.

Sumber: BKPM
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Indonesia Kembali Dapat 
Peringkat Layak Investasi 
dari Fitch
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga 
pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) 
kembali mengafirmasi peringkat 
Indonesia pada level layak investasi 
(investment grade) pada 23 Mei 
2016. 

Dalam siaran persnya, Fitch mem-
berikan afirmasi Sovereign Credit 
Rating Republik Indonesia pada 
BBB-/stable outlook. 

Beberapa indikator yang men-
dukung keputusan tersebut di 
antaranya beban utang pemerin-
tah yang rendah, prospek pertum-
buhan ekonomi Indonesia yang 
baik, dan risiko sektor perbankan 
yang rendah. Namun Fitch juga 
mencatat sentimen pasar masih 
memiliki pengaruh yang besar ter-
hadap faktor eksternal dan masih 
diperlukan upaya untuk perbaikan 
iklim investasi.

Selain itu, Fitch menyatakan refor-
masi struktural yang telah ditem-
puh Indonesia sejak September 
2015 diyakini akan meningkatkan 
iklim investasi secara signifikan. 
Beberapa kebijakan, seperti per-
ampingan jumlah dan percepatan 
proses perizinan untuk melakukan 
kegiatan usaha, serta penetapan 
formula upah minimum, dipan-
dang mampu memperbaiki iklim 
investasi. Adapun revisi daftar 
negatif investasi mencerminkan 
semakin terbukanya Indonesia 
terhadap investor asing. 

Fitch juga menyatakan reformasi 
struktural mulai menunjukkan 
dampak terhadap pertumbuhan 
ekonomi, sehingga berpengaruh 
positif terhadap sentimen pasar 
sebagaimana ditunjukkan dengan 
stabilnya nilai tukar rupiah.

Menanggapi keputusan Fitch, 
Gubernur Bank Indonesia Agus 
D.W. Martowardojo mengatakan 
keputusan Fitch untuk memper-
tahankan posisi Indonesia pada 
Investment Grade menegaskan 
kemampuan ekonomi Indonesia 
untuk tumbuh solid. Hal itu juga 
ditopang kemampuan adaptasi 
yang tinggi dalam menghadapi 
tantangan domestik maupun 
global. 

“Ini menunjukkan Indonesia mel-
akukan kebijakan yang tepat untuk 
menjaga stabilitas sekaligus men-
capai pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan struktur 
yang lebih sehat,” ujar Agus.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI



INVESTMEDAN24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

INVESTMEDAN2017

MedanBisnis - Jakarta. Badan Pusat 
Statistik (BPS) mencatat kinerja 
investasi atau Pembentukan Modal 
Tetap Bruto (PMTB) yang membaik 
telah memberikan kontribusi terhadap 
ekonomi pada triwulan II-2017 untuk 
tumbuh sebesar 5,01 persen (year on 
year).

“Pertumbuhan PMTB didorong oleh 
investasi berupa bangunan, kendaraan 
dan peralatan lainnya,” kata Kepala 
BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di 
Jakarta, Senin (7/8).

Suhariyanto menjelaskan investasi 
berupa bangunan pada periode ini 
tumbuh seiring dengan meningkatnya 
aktivitas pada sektor konstruksi seperti 
pembangunan infrastruktur.
Selain itu, investasi juga didukung 
oleh realisasi belanja modal pemer-
intah pusat pada APBN 2017 sebesar 
Rp35,7 triliun atau meningkat 4,36 
persen dibandingkan periode sama 
tahun lalu.

“Membaiknya investasi juga disebab-
kan oleh penjualan kendaraan industri 
yang menjadi barang modal seperti 
pick up dan truk yang tumbuh positif 
year on year sebesar 20,4 persen,” kata 
Suhariyanto.

Suhariyanto menambahkan nilai 
impor alat angkutan dan peralatan 
lainnya yang meningkat pada periode 
ini dibandingkan triwulan II-2016, 
ikut memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan investasi pada triwulan 
II-2017.

Selain investasi, konsumsi rumah 
tangga masih memperlihatkan kinerja 
positif terhadap ekonomi pada triwu-
lan II-2017, karena adanya Ramadhan 
dan Idul Fitri, libur sekolah serta ban-
yaknya hari libur selama 39 hari dalam 
periode ini.

“Konsumsi rumah tangga tumbuh 
terutama terjadi pada konsumsi 
makanan dan minuman, termasuk 
restoran. Meski demikian, konsumsi 
non makanan tercatat mengalami 
perlambatan,” kata Suhariyanto.

Ia menambahkan kinerja konsumsi 
Lembaga Non Profit yang mel-
ayani Rumah Tangga (LNPRT) ikut 
tumbuh signifikan dalam triwu-
lan II-2017 yang didukung oleh 
meningkatnya aktivitas organisasi 
maupun lembaga keagamaan dan 
partai politik.

Sisi pengeluaran lainnya seperti se-
ktor ekspor juga memberikan kon-
tribusi terhadap ekonomi triwulan 
II-2017, terutama ekspor barang 
non migas yang tumbuh seiring 
dengan menguatnya perekonomi-
an negara tujuan ekspor utama.

“Sektor impor ikut tumbuh positif, 
terutama pada barang non migas 
dan jasa yang sejalan dengan men-
ingkatnya permintaan domestik,” 
tambah Suhariyanto.

Kontraksi Namun, konsumsi 
pemerintah mengalami kontraksi 
dan tumbuh negatif karena real-
isasi belanja pegawai dan belanja 
barang yang turun dibandingkan 
periode sama tahun 2016. Meski 
demikian, belanja bantuan sosial 
untuk perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan men-
ingkat 18,61 persen pada periode 
ini.

Secara keseluruhan, ekonomi 
triwulan II-2017 didukung oleh 
PMTB yang tumbuh 5,35 persen, 
konsumsi rumah tangga 4,95 
persen, ekspor 3,36 persen, impor 
0,55 persen, konsumsi LNPRT 8,49 
persen dan konsumsi pemerintah 

yang tumbuh negatif 1,93 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbu-
han tertinggi pada triwulan II-2017 
tercatat pada sektor informasi dan 
komunikasi sebesar 10,88 persen, 
diikuti sektor jasa lainnya sebesar 8,63 
persen dan sektor transportasi dan 
pergudangan 8,37 persen. 

Tiga sektor yang menjadi penyum-
bang terbesar terhadap PDB sedikit 
melambat pada periode ini, namun 
tetap mengalami pertumbuhan yaitu 
industri pengolahan yang tumbuh 
3,54 persen, pertanian yang tumbuh 
3,33 persen dan perdagangan yang 
tumbuh 3,78 persen.

“Pertanian tumbuh melambat 
karena ada pergeseran panen raya 
dan gangguan hama. Sedangkan 
perdagangan ikut melambat karena 
adanya perlambatan produksi barang 
domestik dan melambatnya ‘supply’ 
barang impor,” kata Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan sisi lapan-
gan usaha lainya rata-rata mengala-
mi pertumbuhan pada periode ini, 
kecuali administrasi pemerintahan 
yang tumbuh negatif 0,03 persen 
serta pengadaan listrik dan gas yang 
tumbuh negatif 2,53 persen.

Ia menambahkan struktur ekonomi 
Indonesia pada triwulan II-2017 
secara spasial masih didominasi oleh 
kelompok provinsi di Jawa dan Su-
matera dengan kontribusi terhadap 
PDB masing-masing sebesar 58,65 
persen dan 21,69 persen.

“Meski demikian pertumbuhan tinggi 
pada periode ini terjadi di Sulawesi 
yaitu mencapai 6,49 persen, diikuti 
Jawa 5,41 persen, Maluku dan Papua 
4,52 persen dan Kalimantan 4,44 
persen,” jelas Suhariyanto. (ant)

BPS: Investasi Bantu 
Ekonomi Tumbuh
Triwulan II-2017
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Medan, 2/8 (Antarasumut) - Pem-
ko Medan resmi melaunching 
layanan pembayaran pajak dan 
retribusi melalui jaringan kantor 
dan delivery channel perbankan 
dalam hal ini Bank Sumut.

Dengan kerjasama ini, masyarakat 
kini dapat membayar pajak per-
izinan dan retribusi melalui kantor 
Cabang, ATM dan SMS Banking 
bank Sumut.

Dengan sistem yang telah terinte-
grasi secara online maka dihara-
pkan penerimaan pajak pemko 
Medan akan meningkat sekaligus 
adanya transparansi dan tata 
administrasi yang lebih baik dalam 
pengelolaan pajak.
 
Hal ini tergambar pada saat acara 
soft launching penerimaan pajak 
dan retribusi online pemko medan 
kerjasama dengan Bank Sumut 
yang bertempat di pelataran parkir 
gedung dinas perizinan dan pe-
layanan terpadu satu pintu pemko 
medan Jln AH Nasution selasa (1/8) 
kemarin. 
 
Kepala BPKAD kota medan 
Irwan Ritonga dalam laporannya 

menyampaikan aplikasi eSTS ini 
dilakukan bertujuan untuk mem-
dapatkan data akurat dalam hal 
penerimaan pajak daerah serta 
evaluasinya. 

Aplikasi ini nantinya akan dilaksan-
akan host to host yang terkoneksi 
dengan Bank Sumut sehingga 
masyarakat akan dapat dengan 
mudah membayar pajak melalui 
saluran distribusi yang disediakan 
yaitu kantor Cabang (teller), ATM 
dan SMS Banking Bank Sumut. 
 
Sementara kepala BPKAD Provinsi 
Sumatera Utara Agus Tripriyono 
menyampaikan kerjasama ini mer-
upakan tindak lanjut dari langkah 
Pemprovsu untuk meningkatkan 
penerimaan daerah yang bersum-
ber utama dari pajak. 

Diharapkan dengan launching 
aplikasi ini penerimaan pajak 
akan dapat lebih maksimal serta 
menyederhanakan proses admin-
istrasi pembayaran pajak sehingga 
menjadi lebih ekonomis,efisien 
dan praktis sesuai dengan prinsip 
prinsip transparansi.
 Direktur Utama PT Bank Sumut 
Edie Rizliyanto dalam keterangan 

persnya kepada wartawan men-
yampaikan launching aplikasi 
pembayaran pajak dan retribusi 
secara online tersebut merupakan 
wujud komitmen Bank Sumut 
untuk menjadi Public Service bank 
yang mampu melayani transaksi 
masyarakat dengan berbasiskan 
teknologi.

 “Saat ini kerjasama dalam 
pelayanan perbankan kepada 
pemerintah kabupaten dan 
kota serta kepada masyarakat 
diantaranya adalah pembayaran 
pajak kendaraan bermotor secara 
online melalui e samsat, aplikasi 
cms kasda, dan pembayaran PBB 
secara online, begitu juga dengan 
berbagai fasilitas lainnya dalam hal 
tabungan Bank Sumut diantaranya 
ATM dan SMS banking. 

Oleh karena itu kami mengajak 
kepada masyarakat kiranya dapat 
membuka Tabungan di Bank Su-
mut” kata Edie seraya menyampai-
kan selain ATM dan SMS banking 
nantinya Bank Sumut juga akan 
meluncurkan aplikasi mobile bank-
ing untuk kemudahan transaksi - 
Evalisa Siregar

foto: pemkomedan.go.id

Bayar Pajak 
dan Perizinan 
Bisa ke Bank 
Sumut
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Sebanyak 120 izin kini telah 
dilayani di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan 
setelah perizinan di 9 bidang 
menyusul dilimpahkan terhitung 
mulai tanggal 1 Oktober 2017 
yang lalu.

Pada Senin (2/10) lalu DPMTSP 
Medan pun menggelar simulasi 
guna persiapan pelayanan izin-izin 
yang baru dilimpahkan. Tampak 
masing-masing seksi yang mel-
ayani proses perizinan melakukan 
ujicoba pelayanan mulai dari keda-
tangan pemohon hingga pemasu-
kan data di sistem elektronik yang 
terjaring ke semua bagian.

Ibu Ir. Hj. Purnama Dewi, MM sela-
ku Kepala DPMPTSP Kota Medan 
yang memimpin acara simulasi, 
meminta seluruh pegawai agar 
bersiap menghadapi tugas pe-
layanan yang lebih besar setelah 
dilimpahkannya izin-izin tersebut.

Adapun izin-izin yang didelegasi-
kan per tanggal 1 Okober 2017 
kepada DPMPTSP Kota Medan 
tersebut adalah izin-izin yang bera-
da pada bidang:

• Perindustrian
• Perdagangan
• Pariwisata
• Perhubungan
• Kesehatan
• Tenaga kerja

• Pendapatan
• Tata ruang dan tata bangunan
• Lingkungan hidup

Dengan pelimpahan ini, maka 
total sebanyak 120 izin kini dilayani 
oleh DPMPTSP Kota Medan sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kota 
Medan Nomor 76 Tahun 2017 
tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 
3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pelimpahan Sebagian Kewenan-
gan Wali Kota Kepada DPMPTSP 
Kota Medan dalam Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan. Daftar 
izin yang dilayani bisa dilihat di 
 dpmptsp.pemkomedan.go.id

120 Izin Telah Dilayani
DPMPTSP Medan
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INVESTMEDAN2017 JENIS PERIZINAN

1. IZIN PENANAMAN MODAL
2. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN MENENGAH
3. IZIN USAHA PERLUASAN INDUSTRI (IUPI) BAGI INDUSTRI KECIL 

DAN MENENGAH 
4. SIUP MINUMAN BERALKOHOL 
5. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) MINUMAN BERALKOHOL
6. SURAT IZIN USAHA PENGEDAR TUMBUHAN DAN SATWA LIAR 

YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TIDAK MASUK 
DALAM APPENDIKS CITES KE LUAR NEGERI.

7. SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)  
8. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
9. PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
10. PENGELOLAAN MUSEUM
11. PENGELOLAAN PERMUKIMAN DAN/ATAU LINGKUNGAN ADAT
12. PENGELOLAAN OBJEK ZIARAH
13. KAWASAN PARIWISATA
14. JASA TRANSPORTASI WISATA 
15. BIRO PERJALANAN WISATA
16. AGEN PERJALANAN WISATA
17. RESTORAN
18. RUMAH MAKAN
19. RESTORAN WARALABA
20. BAR/RUMAH MINUM
21. KAFE
22. PUSAT JAJANAN MAKANAN/FOODCOURT
23. JASA BOGA/CATERING
24. HOTEL (HOTEL BINTANG DAN NON BINTANG)
25. BUMI PERKEMAHAN
26. PERSINGGAHAN KARAVAN
27. VILLA
28. PONDOK WISATA
29. MOTEL
30. LOSMEN
31. RUMAH KOS
32. WISMA (GUEST HOUSE)
33. COTTAGE
34. BALAI PERTEMUAN
35. WISMA PANGKAS/BARBER SHOP
36. SALON
37. GELANGGANG OLAHRAGA
38. LAPANGAN GOLF
39. RUMAH BILYAR
40. GELANGGANG RENANG
41. LAPANGAN TENIS
42. GELANGGANG BOLING
43. WAHANA AIR (WATERPARK/WATERBOOM)
44. PACUAN KUDA
45. KOLAM PEMANCINGAN
46. ICE SKATING
47. ARENA LATIHAN GOLF (DRIVING GOLF)
48. PUSAT SARANA OLAHRAGA
49. PUSAT KEBUGARAN (FITNESS CENTER) 
50. GELANGGANG FUTSAL
51. GELANGGANG BOLING
52. LAPANGAN BULU TANGKIS 
53. ARENA BALAP (CIRKUIT)
54. GELANGGANG SENI (SANGGAR SENI, GALERI SENI, GEDUNG 

PERTUNJUKAN SENI, GEDUNG BIOSKOP)
55. ARENA PERMAINAN (ARENA PERMAINAN KETANGKASAN 

PERMAINAN MANUAL/ MEKANIK/ELEKTRONIK UNTUK ORANG 
DEWASA, ARENA PERMAINAN PADA SARANA REKREASI KEL-
UARGA PERMAINAN MANUAL/MEKANIK/ELEKTRONIK UNTUK 
ANAK-ANAK DAN KELUARGA)

56. HIBURAN MALAM (KELAB MALAM, DISKOTIK, PUB, MUSIK 
HIDUP/LIVE MUSIC)

57. PANTI PIJAT (PANTI PIJAT TRADISIONAL, PANTI PIJAT REFLEKSI, 
PANTI MANDI UAP/SAUNA/OUKUP)

58. TAMAN REKREASI (TAMAN REKREASI, TAMAN BERTEMA, TAMAN 
MARGASATWA)

59. KARAOKE (KARAOKE UMUM, KARAOKE KELUARGA, KARAOKE 
BOX)

60. JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR (PROMOTOR, EVENT ORGAN-
IZER)

61. PERTUNJUKAN TEMPORER (PERTUNJUKAN TEMPORER TEMPAT 
TERTUTUP MELIPUTI SENI, ATRAKSI, DAN HIBURAN, PERTUN-
JUKAN TEMPORER TEMPAT TERBUKA MELIPUTI SENI, ATRAKSI, 
DAN HIBURAN)

62. PEYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KON-
FERENSI, DAN PAMERAN)

63. JASA INFORMASI PARIWISATA (CETAK DAN ELEKTRONIK)
64. JASA KONSULTAN PARIWISATA
65. JASA PRAMUWISATA
66. WISATA TIRTA (WISATA BAHARI, WISATA SUNGAI, WISATA 

DANAU)
67. SPA
68. IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM
69. IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR 

UMUM
70. IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN KHUSUS TAKSI
71. IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
72. IZIN PRAKTEK PERAWAT
73. IZIN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
74. IZIN BIDAN
75. IZIN PRAKTIK  DOKTER (DOKTEK UMUM, DOKTER GIGI, DOKTER 

SPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS)
76. IZIN PRATEK ORTOTIS PROSTETIS
77. IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS
78. IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA
79. IZIN DIETISIEN
80. IZIN FISIOTERAPI
81. IZIN TEKNISI KARDIOVASKULER
82. IZIN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
83. IZIN ELEKTROMEDIS
84. IZIN PENATA ANESTESI
85. IZIN PRAKTIK TERAPI GIGI DAN MULUT
86. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
87. IZIN KERJA BIDAN
88. IZIN KERJA TEKNISI GIZI AN NUTRISIONIS
89. IZIN KERJA TEKNISI GIZI
90. IZIN KERJA REFRAKSIONIS DAN OPTOMETRIS
91. IZIN KERJA ORTOTIS PROSTETIS
92. IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS
93. IZIN KERJA TERAPIS WICARA
94. IZIN KERJA SANITARISAN
95. IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
96. IZIN KERJA FISITERAPI
97. IZIN KERJA RADIOGRAFER
98. IZIN MENDIRIKAN KLINIK
99. IZIN OPERASIONAL KLINIK
100. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT 
101. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT 
102. IZIN LABORATORIUM 
103. IZIN APOTEK 
104. IZIN TOKO ALAT KESEHATAN 
105. IZIN TOKO OBAT 
106. IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 
107. IZIN PEST CONTROL 
108. IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN HEMODIALIS 
109. IZIN PANTI SEHAT
110. IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA 
111. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) 
112. IZIN BURSA KERJA KHUSUS (BKK)
113. PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (PER-

PANJANGAN IMTA)
114. IZIN REKLAME, TERDIRI ATAS REKLAME MELEKAT/ POSTER/STIK-

ER/ROMBONG.
115. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
116. IZIN REKLAME, YAITU REKLAME PAPAN/BILLBOARD/ VIDE-

OTRON/MEGATRON
117. IZIN LINGKUNGAN 
118. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 
119. IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 

DAN BERACUN 
120. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERA-

CUN SKALA KOTA.

Jenis Perizinan yang Dilayani
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INVESTMEDAN2017

PEMOHON

Pemohon menemui
loket informasi untuk 

mendapatkan
informasi tentang
pengurusan izin.

PETUGAS
INFORMASI
Memberikan informa-
si kepada masyarakat 
tentang persyaratan 

dan prosedur
pengurusan izin

Aplikasi 
ditolak, 

dokumen 
dikemba-
likan ke 

Pemohon

Memverifikasi berkas
permohonan, jika sudah 

lengkap dan benar
diteruskan ke Kepala 

Bidang.

PETUGAS
LOKET

Aplikasi ditolak,
dokumen dikembali-

kan ke Pemohon

Apabila dokumen sudah 
lengkap akan menerima 
nomor antrian ke loket.

Izin diterima oleh Pemohon

DIAGRAM ALUR   PROSES PERIZINAN

1

2

7

3
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INVESTMEDAN2017 PROSEDUR PERIZINAN

KEPALA
BIDANG

Membuat draft izin 
dan meneruskannya 

ke Sekretaris.

DIAGRAM ALUR   PROSES PERIZINAN

SEKRETARIS

Memeriksa draft izin dan
meneruskan ke Kepala Dinas 

apabila sudah benar

KEPALA
DINAS

Menyetujui dan menandatangi 
izin setelah pembayaran
dilakukan oleh Pemohon

Aplikasi
ditolak,

dokumen 
dikembalikan ke 
Sekretaris untuk
membuat surat 

penolakan

Aplikasi
ditolak,

dokumen 
dikembalikan ke 
Kepala Bidang 

untuk
membuat surat 

penolakan

Aplikasi ditolak,
dokumen dikembalikan

ke Kepala Bidang

Izin yang telah ditandatangani
diteruskan ke loket untuk

kemudian diambil oleh Pemohon

4

5

6
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PROYEK INVESTASI TENAGA KERJA

PMA

PMDN 69

128

Rp 2.492.282,8
(dalam juta)

US$ 62.168,4
(dalam ribu)

1.066

827

TW I TW II

Rp 1.744.450,5

Rp 747.832,3

TW I TW II

US$ 41.144,1

US$ 21.024,3

PMDN PMA

D
al

am
 J

u
ta

 R
p

D
al

am
 R

ib
u

 U
S

$

 1,034,388.5  

 511,770.9  

 457,246.7  

 244,622.0  

 225,613.1  

 18,387.2  

 200.0  

 45.0  

 9.4  

Industri Makanan 

Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan 
Farmasi 

Konstruksi 

Industri Kertas, Barang dari kertas dan 
Percetakan 

Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik 

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 

Perumahan, Kawasan Industri dan 
Perkantoran 

Jasa Lainnya 

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin 
dan Elektronik 

(41,5%) 

(20,5%) 

(18,3%) 

(9,8%) 

(9,0%) 

(0,7%) 

(0,0%) 

(0,0%) 

(0,0%) 

REALISASI INVESTASI KOTA MEDAN
JANUARI-JUNI 2017
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INVESTMEDAN2017 SOSIALISASI INVESTASI

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah 
laporan secara berkala mengenai perkembangan 
kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi pen-
anam modal. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2007, setiap penanam modal berkewa-
jiban membuat laporan tentang kegiatan penana-
man modal. LKPM hanya dapat disampaikan melalui 
sistem online yaitu di:
lkpmonline.bkpm.go.id.

Tatacara penyampaian LKPM tersebut diatur dalam 
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mod-
al Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Salah satu syarat dalam menggunakan aplikasi LKPM 
Online adalah investor terlebih dahulu memperoleh 
hak akses berupa ID pengguna (username) dan kode 
akses (password) dari BKPM. Jika investor sebelumnya 
telah mempunyai hak akses untuk menggunakan 
sistem pelayanan perizinan online (SPIPISE Online), 
maka investor dapat menggunakan hak akses terse-
but untuk menggunakan aplikasi LKPM Online. 

Bagi investor yang belum memiliki hak akses, dapat 
mengikuti langkah sebagai berikut: 
1. Silakan mengunjungi alamat http://lkpmonline.

bkpm.go.id/ 
2. Pilih menu “Pendaftaran Hak Akses untuk Peru-

sahaan PMA/PMDN”
3. Silakan Anda isi formulir isian. Kemudian setelah 

lengkap, tekan tombol “Register”. 
4. BKPM kemudian akan memverifikasi pengajuan 

hak akses tersebut. Investor akan menerima noti-
fikasi atau informasi lebih lanjut melalui email.

Perusahaaan yang telah mendapat Pendaftaran 
Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman 
Modal dan/atau persetujuan penanaman modal dan/
atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM secara 
berkala. Dalam tahap pembangunan kewajiban men-
yampaikan LKPM menjadi setiap 3 (tiga) bulanan atau 
triwulan, yaitu: 

1. LKPM Triwulan I untuk periode pelaporan Jan-
uari-Maret, disampaikan paling lambat 15 April 
tahun bersangkutan; 

2. LKPM Triwulan II untuk periode pelaporan April-
Juni, disampaikan paling lambat 15 Juli tahun 
bersangkutan; 

3. LKPM Triwulan III untuk periode pelaporan 
Juli-September, disampaikan paling lambat 15 
Oktober tahun bersangkutan; 

4. LKPM Triwulan IV untuk periode pelaporan Ok-
tober-Desember, disampaikan paling lambat 15 
Januari tahun berikutnya. 

Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha men-
jadi enam bulanan atau semester, yaitu: 

1. LKPM Semester I untuk periode pelaporan 
Januari-Juni, disampaikan akhir bulan Juli tahun 
bersangkutan; 

2. LKPM Semester II untuk periode pelaporan 
Juli-Desember, disampaikan pada akhir Januari 
tahun berikutnya. 

Apabila perusahaan tidak menyampaikan LKPM maka 
sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif 
diantaranya; pencabutan izin kegiatan atau fasilitas 
penanaman modal.

PERUSAHAAN WAJIB
MENYAMPAIKAN LKPM



INFOMASI 
LAYANAN
MELALUI SMS

KODE_IZIN#NO_AGENDA(RESI)#TAHUN
Kirim SMS ke 0822 777 33 130

Anda dapat mengetahui informasi, status proses dan biaya perizinan
melalui SMS dengan format:

IUP#I874#2017

SMS


