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PENGANTAR

BismillahiRRahmaniRRohim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Kota Medan adalah kota yang majemuk, kota yang penuh dengan kekayaan alam, sumber daya 

manusia dan juga menjadi kota yang bereputasi besar dan berpotensi Internasional dengan 

beberapa konsulat jendral di dalamnya. Kota Medan bersinggungan langsung dengan Selat Malaka, 

bereberangan dengan Malaysia terutama Pulau Pinang dan Kuala Lumpur, memiliki Bandara 

Internasional yang mampu menjangkau kota – kota besar di seluruh dunia.

Kota Medan memiliki keberagama etnis, agama dan juga multi budaya, kuliner yang menggoda, 

bangunan bersejarah serta potensi – potensi lainnya, sayangnya selama ini Kota Medan selalu 

menempati posisi yang buruk dibeberapa aspek seperti lingkungan (kota terjorok), korupsi, tingkat 

kejahatan yang tinggi, kesemrawutan dan tidak tertata dengan baik.

Pada pilkada kali ini, kita semua melakukannya ditengah masa pandemic Covid 19 yang mengancam 

beberapa sector terutama sector ekonomi, pariwisata, kesehatan dan juga sector – sector lainnya, 

diperlukan kerja keras dan juga niat yang kuat untuk mewujudkan kota medan sebagai kota yang 

dipenuhi keberkahan dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, sebagai pengejawantahan dari 

masyarakat kota Medan yang relijius. Masa pandemic ini adalah masa penuh tantangan dan 

diperlukan pemimpin yang kuat, berintegritas dan menjujung tinggi nilai – nilai Pancasila.

Untuk itu saya Muhammad Bobby Afif Naution dan H. Aulia Rachman dengan penuh keteguhan hati, 

kekuatan diri, dan izin dari masyarkat kota medan telah berniat dengan sepenuh hati untuk 

mewakafkan hidup kami berjuangan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk 

membangun dan membenahi Kota Medan menjadi Kota Besar yang penuh Berkah.

Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Medan untuk mewujudkan kota 

Medan yang Berkah, maju dan Kondusif sebagai bentuk sumbangsi kami untuk membangun kota 

medan, wakaf diri kami untuk masyarakat Kota Medan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 

merestui niat kami.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

 

Hormat Kami

 

Muhammad Bobby Afif Nasution – H. Aulia Rachman



FILOSOFIS KOLABORASI MEDAN BERKAH

Sudah alamiah jika pemerintahan dimanapun kerap menghadapi masalah sebagai akibat dari dinamika 
lingkungan internal maupun eksternal yang terus berubah. Secara internal pemerintah jelas memiliki 
kemampuan dan sumberdaya yang terbatas, sementara secara eksternal perkembangan ideologi, ilmu 
dan teknologi, serta atmosfir perkembangan global yang tak terprediksikan terus menerus meringsek 
masuk mempengaruhi semua pemerintahan. Meski masalah selalu hadir, namun orang bijak selalu 
optimis sebab bagi mereka, “tidak ada masalah yang tak dapat dipecahkan”, sebagaimana yang juga 
dikatakan di dalam kitab suci bahwa Tuhan tidak akan memberi beban kepada seseorang, kecuali orang 
tersebut dapat menyelesaikannya (layukallifulluhanafsan illa wusaha).    
 
Selama seratus tahun terakhir, revolusi penataan pemerintahan melalui organisasi public yang khas 
terus terjadi, dari mulai model pemerintahan yang pengelolaannya bertumpu pada birokrasi 
pemerintah, kemudian bergerak pada pemerintahan yang dikelola dengan model bisnis, hingga yang 
terakhir pemerintahan kolaborasi baik yang menggunakan pendekatan tatakelola pemerintahan yang 
baik (goodgovernance) yang mensyaratkan kerjasama pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. 
Kini bahkan pemerintahan kolaborasi semakin dikembangkan dan diperkuat dengan model yang 
dikenal dengan pentahelix (lima jalinan kerjasama) yaitu kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, 
masyarakat sipil, perguruan tinggi dan media.
 
Pemerintahan kolaborasi sejauh ini diangap sebagai model yang terbaik mengingat beban 
pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada 
publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak elemen. Para akademisi pencetusnya 
mengatakan pemerintahan kolaboratif tujuannya adalah semata-mata untuk membuat atau 
mengimplementasikan kebijakan public, juga dalam rangka mengelola program atau aset publik 
sehingga akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
 
Setidaknya ada empat  alasan mengapa pemerintahan kolaboratif dianggap sebagai pilihan terbaik 
dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak terkecuali di Kota Medan, yaitu: pertama, pemerintah tidak 
lagi bisa sendirian (memonopoli) dalam mengatasi masalah public yang semakin rumit. Kedua, adanya 
keterbatasan sumberdaya seperti anggaran, sarana/prasarana,Sumber Daya Manusia, informasi dan 
jaringan. Ketiga, perkembangan teknologi informasi yang membuat banjir-informasi sehingga 
membutuhkan pengambilan keputusan yang terintegrasi, dan keempat, masyarakat memiliki 
kekuatannya sendiri untuk terlibat berperan dalam tatakelola pemerintahan baik dalam hal 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

 

Bagi bangsa Indonesia, bekerjasama dalam membangun suatu kampong, desa, huta, adalah fakta 

kehidupan yang sudah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak ribuan tahun yang silam. Bekerjasama 

dalam membangun suatu bangsa adalah merupakan pengejewantahan nilai-nilai luhur sebagaimana 

yang termaktub dalam Pancasila. Karenanya bisa dipastikan, bahwa model pemerintahan yang 

otoritarian (apalagi tiran), dimana pemimpin bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa 

menerima masukan dan pendapat dari banyak pihak, jelas bukan kepribadian bangsa Indonesia dan 

hanya akan menghasilkan penderitaan bagi warga masyarakat.



Sebaliknya, hasil dari pemerintahan yang kolaboratif tentu saja akan berbuah kebaikan yaitu 

mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh warga kota. Mengapa ? Sebab setiap masalah 

pemerintahan yang timbul, semuanya akan ditangani secara bersama oleh pemerintah dibantu banyak 

pihak seperti pihak swasta (bisnis), perguruan tinggi, masyarakat sipil dan media. Karena itu pemerintahan 

kolaborasi akan mengedepankan tindakan-tindakan yang sifatnya musyawarah, saling percaya, 

mengedepankan komitmen, serta pemahaman bersama. Faktor inilah yang akan menjadi kunci dalam 

memastikan terselenggaranya pemerintahan kolaborasi yang akan menghasilkan keberkahan bagi 

warganya.

 

Berdasarkan realitas dan perkembangan Kota Medan saat ini, tidak berlebihan jika pada Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) Kota Medan yang akan dihelat 9 Desember 2020 ini, model pemerintahan kolaborasi 

dipilih sebagai model pemerintahan yang akan diterapkan di Kota Medan oleh Pasangan Muhammad Boby 

Afif Nasution dengan Aulia Rahman. Dengan adanya kerjasama dari semua stakeholder yang ada di Kota 

Medan, harapannya warga Kota Medan akan memperoleh keberkahan yang optimum dalam bentuk 

terelenggaranya pelayanan public yang prima.

 

Ikhtiar menerapkan pemerintahan yang kolaboratif yang kelak akan menghadirkan keberkahan bagi 

seluruh warga Kota Medan pasca Pilkada Kota Medan 9 Desember 2020 sudah sangat mendesak dan tak 

dapat ditawar-tawar lagi. Sudah selama 15 tahun terakhir warga Kota Medan kerap terus-menerus 

mengalami dis-trust terhadap pemerintahan kota yang ada yang pada gilirannya telah menggerus modal 

social warga, menurunkan partisipasi warga dalam Pilkada, dan kerap membuat warga terus menerus 

dirundung berbagai masalah perkotaan yang semakin membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Sudah 

terlalu lama warga Kota Medan   seperti masalah banjir, kemacetan lalu lintas, korupsi, begal, buruknya 

pelayanan publik dibanyak urusan dan tidak responnya pemerintah kota atas berbagai keluhan warga. 

Dengan menerapkan model pemerintahan Kota Medan yang kolaboratif, setidaknya terdapat 7 Keberkahan 

yang kelak akan diperoleh Warga Kota Medan yaitu : 

pertama, Medan menjadi Kota yang Berkah, yaitu kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari 

narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang 

menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. 

Kedua, yaitu Medan akan menjadi kota yang Maju, yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan 

dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur.

Ketiga, Medan menjadi kota yang Bersih yaitu suatu Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui 

Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani 

masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.



Keempat, Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang 

mendukung peningkatan perekonomian dan potensilokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya 

Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Kelima, Medan menjadi Kota yang Kondusif yaitu, suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif 

bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi 

masyarakat. 

Keenam, Medan akan menjadi Kota yang Inovatif, yaitu suatu Kota yang memberikan dukungan bagi 

terwujudnya Kota Medan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif Berbasis Penguatan Human 

Capital, Tekhnologi Digital dan Sosial Budaya. 

Ketujuh, Medan sebagai Kota yang Beridentitas, yaitu suatu Kota yang melestarikan nilai luhur 

budayanya tidak terkecuali warisan seni, arsitektur dan bangunan yang memiliki nilai historis yang 

tinggi.

Semua keberkahan itu, tentu saja hanya dan hanya akan terwujud dengan menerapkan pemerintahan 

kolaboratif yang memadukan semua kekuatan mulai dari kekuatan Pemerintah Kota sendiri, kekuatan 

Masyarakat Sipil, kekuatan Perguruan Tinggi, kekuatan Dunia Usaha/Bisnis, dan kekuatan Media. 

Besarnya kebutuhan akan pendanaan, kebutuhan akan Sumber Daya Manusia, kebutuhan dukunngan 

seluruh Warga, dukungan politik, dan dukungan kondusifitas social-ekonomi, tentu saja hanya akan 

terwujud dengan bekerjasama dengan banyak pihak. Sebagai contoh, terkait dengan dukungan pendanaan 

yang tentu saja dapat dipastikan tidak akan dapat dipenuhi oleh Kapasitas APBD Kota Medan yang 

terbatas. Karenanya dibutuhkan kerjasama dengan dukungan Pemerintah Pusat, dengan Swasta maupun 

Investor Luar yang sudah merupakan tugas Pemerintah Kota Medan. Sementara dukungan pelaksanaan 

proyek-proyek pembangunan tentu saja diperoleh melalui kerjasama dengan pihak Swasta. Adapun 

dukungan riset-riset terapan, inovasi pembangunan diperoleh dari Perguruan Tinggi. Tidak terkecuali 

dukungan Masyarakat Sipil dalam ikut serta melaksanakan Pembangunan adalah sesuatu yang sangat 

urgen. Tidak terkecuali dukungan Media yang dapat memberikan informasi yang konstruktif ke 

tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, adalah wajar jika Pemerintahan Kota Medan di masa depan yang akan mewujudkan 

Keberkahan bagi warganya tentu saja hanya akan terwujud dengan menerapkan model Pemerintahan 

Kota Medan yang Kolaboratif. Dalam satu pidatonya tahun 1945 Bung Karno mengatakan suatu kalimat 

sacral yaitu “Holopis Kuntul Baris”, yang bermakna bahwa hanya dengan kerjasama dari semua elemen 

bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan hidup dan merdeka. Tidak berlebihan jika bisa kami 

simpulkan bahwa “hanya dengan pemerintahan Kota Medan yang berkolaborasi, keberkahan akan dapat 

diwujudkan ditengah-tengah warga Kota Medan. Kami berdoa dengan tulus dan ikhlas semoga ikhtiar ini 

mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, Amin Ya Rabbal Alamin.

 

 

 



VISI:
TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT KOTA MEDAN 
YANG BERKAH, MAJU DAN 

KONDUSIF



MISI



Mewujudkan Kota Medan Sebagai 
Kota Yang Berkah dengan 

Memegang Teguh Nilai-Nilai 
Keagamaan dan Menjadikan 

Medan Sebagai Kota Layak Huni 
Juga Berkualitas Bagi Seluruh 

Lapisan Masyarakat 

MISI 1

 MEDAN BERKAH



1.  MEDAN ZONA BEBAS KORUPSI

2.  MEDAN BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)     

3.  Bantuan Bagi Semua Rumah Ibadah, Rumah 
Tahfiz, Insentif dan Peningkatan Skill bagi 
Pengurus Rumah Ibadah       

4.  Aktivasi dan Insentif Bagi Koperasi Rumah 
Ibadah 

5.  Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kurang 
Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

6.  Jaminan Hidup bagi Fakir Miskin, Anak Terlantar 
dan Orang dengan gangguan Jiwa

7.  Terjaminnya Tempat Pemakaman Umum Kota 
Medan

PROGRAM
MEDAN BERKAH



1.  MEDAN ZONA BEBAS KORUPSI

a. Memastikan Medan sebagai kawasan zona bebas korupsi 
sesuai dengan ISO 37001

b. Transparansi alokasi penggunaan APBD tercantum  pada 
Web Pemko, yang diawali dari RAPBD – APBD.

c. Mencegah terjadinya “pungli “ bagi pelaku ekonomi untuk 
semua skala usaha dan layanan publik yang disediakan 
pemerintah kota.

d. Membentuk SATGAS SABER PUNGLI yang ada dibawah 
Inspektorat Pemko Medan dan bekerjasama dengan 
POLRESTA Medan

2.  MEDAN BERSINAR (Bersih Dari Narkoba)

a. Tes narkoba berkala untuk ASN dan Tenaga Honorer 
dilingkungan Pemerintahan Kota Medan

b. Sosialisasi berkala kepada Masyarakat, pelajar, mahasiswa, 
stake holder tentang Narkoba dan Bahaya Narkoba.

c. Bekerja sama dengan apparat terkait seperti kepolisian dan 
BNN untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di 
masyarkat.

d. Membangun pusat rehabilitasi Kota dan juga bekerja sama 
dengan panti rehabilitasi masyarakat.

e. Menyetop penyebaran Narkoba di titik – titik rawan Narkoba

3.  BANTUAN BAGI SEMUA RUMAH IBADAH, Rumah 
Tahfiz, Insentif  dan Peningkatan Skill bagi Pengurus Rumah 
Ibadah.

     

-         

.  



4.  Aktivasi dan Insentif Bagi Koperasi Rumah Ibadah

a. Menjadikan masjid dan rumah-rumah ibadah sebagai pusat 
kesejahteraan/kemakmuran umat.

b. Membentuk unit usaha bagi lembaga ekonomi umat melalui 
kemitraan swasta, BUMN, dan Kementerian/Lembaga dengan 
didukung kebijakan yang dapat memperluas akses pasar dan 
insentif bagi lembaga ekonomi umat.

c. Memberikan fasilitasi dan insentif bagi Koperasi Rumah 
Ibadah.

d. Meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pendirian 
serta penyebaran lembaga keuangan Wakaf Mikro

5. BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT Kurang 
Mampu, Anak Yatim Piatu, Disabilitas dan Lansia

6.  JAMINAN HIDUP bagi Fakir Miskin, Anak Terlantar dan 
Orang dengan gangguan Jiwa

7.  Terjaminnya Tempat Pemakaman Umum Kota Medan

a. Memberikan jaminan taman pemakaman Umum dengan 
menggunakan lahan – lahan pemko dan atau bekerjasama 
dengan lintas Instansi pemilik lahan.

b. Membuat Taman Pemakaman Umum yang rapi, indah, sejuk, 
tertata dan layak.

c.  Mempermudah layanan pendataan kematian warga.



Memajukan Kesejahteraan 
Masyarakat Melalui Revitalisasi 

Pelayanan Pendidikan dan 
Kesehatan yang Modern dan 

Terjangkau Oleh Semua

MISI 2

 MEDAN MAJU



1. PEMBANGUNAN 1 CREATIVE HUB DI SETIAP 

KECAMATAN sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan 

Inovasi Anak Medan berkolaborasi dengan 

komunitas

2. 1000 BEASISWA BAGI MAHASISWA/I 

BERPRESTASI dan kurang mampu  Kota Medan

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Siswa

a. Penggunaan Dana BOS Untuk Mensejahterakan 

Guru

b. Pemberian Insentif Dan Beasiswa Pendidikan Bagi 

Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru 

PAUD, Guru Mengaji Dan Guru Agama

c. Penyediaan Bus Sekolah

PROGRAM
MEDAN MAJU



4. Mewujudkan TAMAN BACA & SUDUT LITERASI 

per Kecamatan Yang Ramah Anak Dan Difable

5. Adaptasi Dan Normalisasi System Pembelajaran 

Dengan Inovasi Dan Transformasi Digital

6. JAMINAN KERJA BAGI WARGA DIFABLE

7. Penyediaan Rusun Murah Layak Huni, Pasar 

Murah dan Bus Antar Jemput Bagi Buruh Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Buruh

8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Insentif Kader Posyandu anak dan lansia

b. Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak dan Lansia

c. Program Jemput Warga sakit Melalui sistem 

Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)

d. Memastikan Peserta BPJS mendapatkan 

pelayanan yang cepat, tepat dan akurat. 



1. Pembangunan 1 Creative Hub di Setiap Kecamatan 

sebagai Ruang Kreasi, Ekspresi dan Inovasi Anak 

Medan berkolaborasi dengan komunitas.

Potensi SDM di kota medan begitu tinggi namun 

sayangnya wadah kreativitas tidak terakomodir 

selayaknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

mewujudkan Creative Hub di setiap kecamatan sebagai 

wadah kreasi dan ekspresi. Pengelolaanya bekerjasama 

dengan komunitas  yang aktif disesuaikan dengan potensi 

kecamatan.

2. 1000 Beasiswa Mahasiswa/i Berprestasi dan kurang 

mampu  Kota Medan.

Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang 

pendidikan bagi Warga Medan akan diarahkan untuk 

meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas 

pendidikan tinggi. Oleh karena itu, fokus peningkatan 

SDM untuk pendidikan tinggi diletakkan pada:

a. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi Warga 

Kota Medan yang berasal dari kelompok masyarakat 

kurang mampu.

b. Menyediakan bantuan beasiswa bagi  mahasiswa/i Kota 

Medan berprestasi.



3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Siswa

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat 

dilakukan dengan memberikan peningkatan bagi 

kesejahteraan guru dan memberikan hak bagi seluruh 

masyarakat untuk mendapat akses pendidikan. Dalam 

mencapai tujuan tersebut, maka fokus kegiatan diarahkan 

kepada:

a. Penggunaan Dana BOS Untuk Mensejahterakan Guru

Peningkatan kesejahteraan guru khususnya Guru Honorer 

dapat digaji dari alokasi dana BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah) dengan alokasi hingga 50% dari Dana BOS. Agar 

Guru Honorer dapat  diberikan gaji yang layak dari Dana 

BOS, maka harus memehuni persyaratan antara lain sudah 

memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan 

tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Upaya untuk 

mengoptimalkan distribusi Dana BOS bagi peningkatan 

kesejahteraan Guru tersebut, maka yang dapat dilakukan 

adalah:

•  Membangun sistem informasi Guru Honorer untuk pendidikan 

dasar dan menengah pertama Kota Medan.

• Memfasilitasi sekolah untuk mendaftarkan Guru Honorer 

tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan.

 



b. Pemberian Insentif Dan Beasiswa Pendidikan Bagi 

Guru Honorer, Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, 

Guru Mengaji Dan Guru Agama.

Mutu pendidikan akan semakin meningkat apabila 

kesejahteraan Guru diperhatikan. Selama ini, 

kesejahteraan Guru masih belum optimal diberikan 

sehingga banyak Guru khususnya Guru Honor yang 

mendapat gaji cukup rendah bahkan jauh di bawah Upah 

Minimum Kota Medan. Padahal, setiap masyarakat yang 

telah bekerja perlu mendapatkan gaji atau upah minimum 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu, 

untuk meningkatkan kualitas SDM Guru di Kota Medan, 

dapat dilakukan dengan peningkatan jenjang pendidikan 

Guru ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, fokus 

pengembangan kualitas Guru dilakukan antara lain melalui:

•  Menyediakan insentif yang memadai bagi Guru Honorer, 

Guru Pesantren/Madrasah, Guru PAUD, Guru Mengaji dan 

Guru Agama.

•  Memberikan beasiswa ke jenjang pendidikan lebih tinggi 

bagi Guru PAUD, Guru Honorer di SD/MI dan SMP/MTs.



c.  Penyediaan Bus Sekolah

Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Medan, salah satu 

strategi yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah 

volume kenderaan, khususnya di Kawasan padat penduduk. 

Pada Kawasan ini, umumnya jumlah masyarakat yang 

memasuki usia sekolah juga sangat banyak. Untuk itu, guna 

mengurangi volume kenderaan khususnya kenderaan 

pribadi, maka Pemerintah Kota Medan perlu menyediakan 

Bus Sekolah. Di samping itu, penyediaan Bus Sekolah akan 

dapat mengurangi biaya rumah tangga untuk transportasi. 

Selain itu, anak didik juga diajak untuk disiplin mengatur 

waktu kegiatan sekolahnya, mulai dari keberangkatan dan 

kepulangan dari sekolah.

•   Menyediakan Bus Pelajar bagi Kawasan-kawasan Padat

    Penduduk dan Kawasan Utara Medan

•   Menyusun frekuensi jadual Keberangkatan Bus Sekolah yang

    sesuai dengan jarak tempuh dan waktu sampai ke sekolah.

• Menyediakan Bus Pelajar secara regular menuju Kampus      

Negeri dan Swasta di Kota Medan.



4. Mewujudkan Taman Baca Dan Sudut Literasi per Kecamatan 

Yang Ramah Anak Dan Difable

Faktor penghambat perkembangan literasi yang utama adalah 

kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca buku. 

Aktivitas membaca belum dipandang sebagai suatu kebutuhan 

primer sehingga suatu keluarga luput memberikan prioritas pada 

aktivitas membaca dan alokasi untuk belanja buku. Oleh sebab 

itu, dibutuhkan tindakan yang dapat memicu terbitnya kesadaran 

akan pentingnya membaca pada level keluarga.

• Menyediakan ruangkan khusus taman baca dan literasi bagi 

anak dan warga difabel

• Menyediakan buku-buku bacaan bagi anak-anak dan warga 

difabel

• Menyediakan akses layanan buku digital dan video belajar 

untuk anak-anak dan warga difabel

 

5. Adaptasi Dan Normalisasi System Pembelajaran Dengan 

Inovasi Dan Transformasi Digital

Kemajuan Teknologi Informasi memberikan peluang bagi 

peningkatan transfer pengetahuan bagi masyarakat khususnya 

bagi dunia pendidikan. Untuk itu fokus peningkatan kualitas SDM 

di bidang pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi 

antara lain adalah:



• Membangun electronic learning  bagi Pendidikan Anak Usia    

Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

• Memberikan akses pelajaran secara digital melalui Ruang  

Belajar secara elektronik.

•  Merintis pembangunan TV Pendidikan Lokal Kota Medan untuk 

meningkatkan akses dan transfer ilmu sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku menurut jenjang pendidikan.

 

6. Jaminan Kerja Bagi Warga Difabel

Selama ini, warga difabel kurang mendapat perhatian, bahkan 

sangat sulit dijumpai warga difabel yang mendapat pekerjaan di 

kantor pemerintahan khususnya Pemerintah Kota Medan. 

Padahal pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa 

sertiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 12 UU 

No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dipertegas 

bahwa warga difabel berhak mendapat pekerjaan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau 

swasta tanpa diskriminasi. Untuk itu, dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian warga difabel, Pemerintah Kota 

Medan perlu menjadi contoh bagi institusi lainnya agar 

memberikan kesempatan jaminan kerja bagi Warga Difabel. 



Merujuk pada UU No.8 tahun 2016, pada pasal 53 dinyatakan 

bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib 

mempekerjakan penyandang disabilitas 2% dari total pekerja. 

Dengan demikian, jumlan PNS sebanyak 14.001 orang (BPS, 

2019), seharusnya jumlah warga difabel yang berhak untuk 

mendapat pekerjaan di Pemerintah Kota Medan sebanyak 280 

orang. Untuk itu fokus pada jaminan kerja bagi warga difabel 

antara lain:

•  Memberikan kesempatan kepada Warga Difabel untuk bekerja 

di Kantor Dinas/Instansi Pemerintah Kota Medan.

•  Melakukan fasilitasi kepada Warga Difabel untuk dapat bekerja 

di perusahaan/instansi pemerintah, dan swasta nasional/asing 

untuk menerima sebagai pekerja di instansi tersebut.

• Menyediakan fasilitas publik yang mendukung kemudahan  

mobilitas maupun bekerja bagi warga difabel.

 

7. Penyediaan Rusun Murah Layak Huni, Pasar Murah dan Bus 

   Antar Jemput Bagi Buruh Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Buruh

Kesejahteraan buruh dapat dilakukan melalui penyesuaian Upah 

Minimum Kota setiap tahunnya. Cara lain yang dapat ditempuh 

untuk meningkatkan kesejahteraan buruh adalah mengurangi 

biaya hidup.



Secara umum, BPS (2018) menghitung rata-rata pengeluaran 

rumah tangga menurut kelompok barang sekitar 51,0% untuk 

makanan, 25,2% untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga 

dan 12,1% untuk barang dan jasa (termasuk jasa transportasi). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan 

dapat mengurangi beban biaya hidup buruh di Kota Medan 

melalui pengurangan pengeluaran rumah tangganya pada 

komponen pengeluaran terbesar. Adapun langkah yang dapat 

ditempuh antara lain:

•  Membangun Rusunawa untuk Buruh di Kawasan Utara 

Medan

•  Membangun pasar rakyat dengan memangkas jalur distribusi

  barang melalui sistem digital

• Mengaktifkan pasar malam di setiap kecamatan secara regular

• Menyediakan Bus Buruh untuk melayani kebutuhan 

transportasi Buruh ke tempat kerja, khususnya di Kawasan 

Industri Kota Medan.

•  Memberikan beasiswa bagi Buruh dan Anggota Keluarganya 

untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan

    8.  Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a.  Insentif Kader Posyandu anak dan lansia

Posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam 

upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. 



Posyandu adalah pusat pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh 

masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan 

dalam rangka pencapaian keluarga sejahtera. Kegiatan 

operasional dapat berjalan dengan baik dengan menempuh 

Langkah-langkah berikut:

● Memberikan upah atau insentif yang layak bagi petugas 

kesehatan termasuk kader posyandu anak dan lansia

● Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kader 

posyandu dengan melakukan pelatihan secara berkala.

b.  Bebas Gizi Buruk bagi Ibu, Anak dan Lansia

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals)  adalah menghilangkan kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Prinsip utama 

dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah tidak ada 

satupun orang tertinggi (no one left behind) sehingga seluruh 

masyarakat memiliki kesetaraan ha katas kehidupan yang layak 

khususnya pada masalah pangan.  Untuk itu guna mewujudkan 

kecukupan dan kesetaraan gizi yang layak bagi seluruh Warga 

Medan dilakukan kegiatan antara lain:

● Menyediakan Pemberian Makanan Tambahan bergizi bagi 

Balita, Ibu Menyusui dan Lansia di Posyandu secara regular

● Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Sehat dan Gerakan Ibu 

Menyusui



● Memberikan insentif yang memadai bagi Kader Posyandu

● Menanggung biaya operasional penyelenggaraan layanan 

Posyandu secara memadai

● Melakukan pengawasan secara regular terhadap 

keberlangsungan operasional Posyandu

● Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 

Bayi (AKB)

c. Program Jemput Warga sakit Gratis Melalui Sistem 

Informasi Digital Kesehatan (SIDIK)

Kebutuhan akan layanan kesehatan terus meningkat. Selain 

fasilitas dan alat medis yang mumpuni, diperlukan alat bantu 

agar cakupan layanan kesehatan lebih luas dan mudah diakses, 

serta prosesnya efektif dan efisien. Layanan kesehatan bagi 

Warga Kota Medan akan lebih optimal dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi, melalui Sistem Informasi 

Digital Kesehatan (SIDIK). Fokus dalam peningkatan layanan 

kesehatan antara lain adalah:

● Memberikan dukungan finansial penuh terhadap layanan 

kesehatan

● Menyediakan Ambulans gratis di setiap Kecamatan

● Membangun electronic health (e-health) Kota Medan untuk 

memberikan layanan

● konsultasi dan fasilitasi layanan kesehatan secara elektronik 

bagi Warga Medan



d. Memastikan  Peserta  BPJS  Mendapatkan  Pelayanan 

    yang  Cepat, Tepat dan Akurat.

Pelayanan BPJS sering sekali dirasakan tidak maksimal oleh 

masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih adanya Warga 

Miskin yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS. Di samping 

itu, pelayanan BPJS juga terkendala akibat ketidakmampuan 

Warga Medan untuk membayar iuran BPJS secara regular 

sehingga menyebabkan putusnya pemanfaatan layanan BPJS. 

Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Medan untuk 

memberikan layanan yang cepat, tepat dan akurat terhadap 

layanan BPJS bagi masyarakat Kota Medan antara lain adalah:

• Memberikan subsidi penuh bagi Warga Miskin Kota Medan 

dalam pembayaran iuran BPJS.

• Memberikan fasilitasi dalam menyelesaikan keluhan atas 

layanan BPJS

• Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BPJS untuk 

memastikan Peserta  BPJS  Mendapatkan  Pelayanan  yang  

Cepat, Tepat dan Akurat.



MISI 3

MEDAN BERSIH

Menciptakan Keadilan Sosial 
melalui Reformasi Birokrasi 
yang Bersih, Profesional, dan 

Akuntabel Berlandaskan 
Semangat Melayani Masyarakat 

serta terciptanya pelayanan 
publik yang prima, adil dan 

merata 



PROGRAM 
MEDAN BERSIH

1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)

2. Mal Pelayanan Publik

3. Penerapan Merit System untuk Manajamen ASN 

yang berkualitas

4. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi Per 

Kelurahan

5. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja Kepala 

Lingkungan



1. Medan RAPI (Ramah Pada Investasi)

● Pembuatan system Single windows melalui pendaftaran online 

bagi investor dalam mengurus administrasi usaha

● Revisi dan Check and Balance Naskah RUTR Kota Medan, 

agar investasi sebagai engine of growth economic kota tetap 

berbasis SDGs.

2. Mal Pelayanan Publik

● Pelayanan Publik PRIMA Terintegrasi/ Terpusat melalui 

Pengadaan MAL  Pelayanan Publik (MPP Kota Medan):

● Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) maka Warga 

Kota Medan dipastikan Akan Memperoleh pelayanan yang 

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

● MPP adalah perluasan fungsi Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu/PPTSP yang ada selama ini, sehingga Pelayanan akan 

Lebih diperpendek prosesnya, mudah, murah, transparan, 

pasti, dan terjangkau dengan melibatkan instansi vertikal, 

BUMN/D, dan swasta dalam satu tempat.

● Hingga 2020, telah dibentuk 24 MPP di Indonesia (1 provinsi, 

12 kabupaten, 11 kota), dan Kota Medan akan Menyusul

● Pelayanan Publik PRIMA Terintegrasi & Terpusat Melalui 

Penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik di Semua Kantor 

Pemerintah Kota Medan (e-government):



● Tujuan e-Gov adalah agar terwujud tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 

publik yang berkualitas

● Electronic Government tidak membutuhkan aparatur yang 

banyak, tapi handal, memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi 

dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang bisa melahirkan 

profesionalitas.

● Dengan e-Gov, warga dan kalangan bisnis lebih nyaman akses 

ke informasi dan layanan pemerintah, sehingga memberikan 

kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses 

lembaga-lembaga demokratis.

3. Penerapan Merit System  untuk Manajamen ASN yang 

berkualitas

 Dasar Hukum Lelang Jabatan

Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 

Tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang juga mengatur tentang 

persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

menyebutkan bahwa “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 

sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat 

yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya 

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau 

golongan.”



Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana terdapat ketentuan perihal wewenang kepala 

daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan 

Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya. 

UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang salah satu 

poinnya adalah perubahan paradigma promosi saat ini yang 

sepenuhnya dilakukan dalam mekanisme pemilihan oleh 

Baperjakat ke metode baru yang dilakukan secara terbuka dimana 

setiap orang yang memenuhi syarat dapat ikut serta di dalamnya. 

● Profesionalitas Aparatur  Pemko melalui Rekruitmen Pejabat 

Berbasis Kompetensi/ Merit System

● Merekrut Pejabat (seleksi/promosi) melalui Sistem Lelang 

Jabatan Berdasar Kompetensi/Merit, demi memperoleh Pejabat 

yang Tepat (Profesional & Melayani) dan bebas dari KKN

● Mekanisme lelang jabatan dilakukan secara transparan dan 

selektif melalui uji kompetensi ataupun fit and proper test

● Melibatkan Perguruan Tinggi dalam memberikan penilaian 

terhadap Sistem Lelang Jabatan

● Melibatkan Masyarakat dalam menilai jejak rekam pejabat 

terkait.



4. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi Per Kelurahan

Pelayanan Wajib bagi WARGA di Semua Level 

Pemerintahan (Pelayanan Dasar di Tingkat Kelurahan) :

a. Setiap Lurah wajib memberikan pelayanan di lingkungannya 

terutama  dalam pelayanan kegiatan pemerintahan 

kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan wajib; 

memelihara ketentraman dan ketertiban umum; dan 

memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan 

umum.

b. Dengan pelayanan di tingkat Kelurahan yang optimal maka 

dipastikan Warga Kota Medan di tingkat Kelurahan akan 

memperoleh kenyamanan dimana pelayanan Kelurahan akan 

lebih cepat dan tanggap.

c. Untuk itu PEMKO penting melakukan kegiatan Peningkatan 

Kualitas SDM kepada LURAH (Wawasan/Ketrampilan) 

sehingga dapat Melaksanakan Tugasnya secara Profesional 

termasuk Pemanfaatan Teknologi Pelayanan berbasis 

Elektronik.



5. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja Kepala Lingkungan

Pelayanan Wajib bagi WARGA di Semua Level 

Pemerintahan (Pelayanan Dasar di Tingkat Lingkungan):

a. Tugas Kepala Lingkungan (Kepling) yang berjumlah 2001 

Kepling di Kota Medan jelas sangat Vital, terutama sebagai 

perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan 

urusan administrasi, keamanan dan ketertiban lingkungan 

bekerjasama dengan masyarakat/babinkamtibmas melalui 

kegiatan siskamling, disamping juga memantau/mencatat 

setiap pergerakan masyarakatnya yang pindah dan masuk dari 

lingkungannya.

b. Dengan pelayanan Kepling yang Prima (cepat, tanggap) maka 

Warga Kota Medan pasti akan lebih memberikan kenyamanan 

dan keamanan.

c. Untuk itu PEMKO penting melakukan kegiatan Peningkatan 

Kualitas SDM kepada Kepling (Wawasan/Ketrampilan) 

sehingga dapat Melaksanakan Tugasnya secara Profesional, 

termasuk Pemanfaatan Teknologi Pelayanan berbasis 

Elektronik.



MISI 4

MEDAN 
MEMBANGUN

Membangun sarana dan 
prasarana yang mendukung 

peningkatan perekonomian dan 
potensi lokal masyarakat yang 
berkeadilan Agar Terciptanya 

Lapangan Kerja, Iklim 
Kewirausahaan Yang Sehat dan 

Peningkatan Kualitas SDM



1. Medan BERCABANG (Bersih, Cantik dan Tidak 

Berlubang)

2. Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan wilayah 

Utara Kota Medan 

3. Revitalisasi, Penambahan Taman dan Hutan Kota:

a. Pembangunan Taman Medan Putri

b. Pengembangan Sungai Deli Sebagai "Melaka" Kota   

Medan

c. Revitalisasi Taman Lili Suheri

d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan  

Sungai 

4. Transportasi Massal melalui Pembangunan sistem TOD 

(Transit Oriented Development) untuk medan bebas 

macet 

PROGRAM
MEDAN MEMBANGUN



   

5. Pembangunan Medan ramah difabel, anak dan 

lansia berbasis Universal Desain

6. Pembuatan retention pond dan bio pori untuk 

pengendalian banjir

7. Transparansi Sistem Perparkiran Berbasis Digital

8. Adaptasi dan normalisasi sistem pembelajaran 

dengan inovasi dan Tranformasi digital

9. Medan SAKASANWIRA (Satu Kelurahan Satu 

Sentra Kewirausahaan)

10. Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis 

Dasawisma dan Kelompok Perempuan 

PROGRAM
MEDAN MEMBANGUN



1. Medan BERCABANG (Bersih, Cantik Tak Ada lubang)

2. Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan 

wilayah Utara Kota Medan 
Wilayah utara Medan merupakan  pusat aktivitas Industri 

manufaktur dan Pergudangan yang telah disesuaikan dengan 

RUTR Kota Medan.

A. Wilayah utara dapat dijadikan Pusat Kawasan

        Pariwisata Heritage :

● Bangunan Stasiun Kereta api ke utara Medan

● Museum DSM – PT Kereta api Medan

● Bangunan Mesjid “Al-Osmani” (Mesjid tertua di Kota Medan)

● Kelenteng atau Vihara “Siu San Keng “ (vihara Tertua di 

Medan)

● Wilayah Pelabuhan Laut Barang dan Orang kelas 

Internasional di Indonesia

● Koneksi Pelabuhan Penumpang Laut - Stasiun Kereta api 

Belawan - Terminal Bus Angkutan Massal Kota.

● Pembangunan TOD (Transit Oriented Development) Utara 

Medan

● Pusat Kuliner Seafood ala Medan Recipe



B. Pembangunan Pusat Ekonomi Kreatif Kampung

    Kolaborasi Belawan

a. Latar belakang

Kanal di Desa Nelayan Indah  yg selama ini terbengkalai dijadikan 

pusat ekonomi kreatif:

●budi daya ikan

●budi daya hidroponik

●wisata air

●spot selfie

●wisata water front

●taman bermain anak

●joging trek

●tempat jajan/ pusat kuliner





3. Revitalisasi Penambahan Tanaman dan Hutan Kota

a. Pembangunan Taman Medan Putri

Latar Belakang

Sejarah Kota Medan dalam seluruh catatan sejarah Kota Medan 

tertuliskan bahwa Kota Medan berawal dari sebuah 

perkampungan bernama Medan Putri. Posisinya terletak pada 

pertemuan antara sungai deli dengan sungai Babura. Area ini, 

dewasa ini tidak pernah terjamah oleh masyarakat dan 

masyarakat tidak tahu posisinya karena berada di ujung Jalan 

Tembakau Deli yang buntu. Untuk mengembalikan momentum 

sejarah dan menetapkan lokasi penting dimana Kota Medan 

bermula, maka area ini perlu di revitalisasi menjadi sebuah 

ruang terbuka public yang berfungsi sebagai situs sejarah, 

ruang publik di bantaran sungai (riverfront), mewadahi 

fungsi-fungsi publik dan menjadi landmark Kota Medan. Taman 

ini difungsikan juga sebagai dermaga kapal wisata di Sungai 

Deli untuk mendukung program wisata Sungai Deli.

Tujuan

Adapun tujuan didirikannya Taman Medan Putri ini antara lain:

● Menentukan situs sejarah bermulanya Kota Medan

● Menjadi  area publik di bantaran sungai (riverfront)

● Mewadahi fungsi-fungsi publik

● Menjadi landmark Kota Medan



Manfaat

● Sebagai informasi sejarah bagi masyarakat dimana titik 

bermula Kota Medan yang didirikan oleh Guru Patimpus yaitu 

perkampungan Medan Putri

● Mewadahi berbagai kegiatan masyarakat di ruang terbuka

● Pariwisata

● Menjadi bagian dari pengembangan lokasi UMKM untuk 

meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Kota Medan.

 Program

● Membangun plaza di ujung Jalan Tembakau Deli disisi timur 

Sungai Deli

● Membangun jembatan

● Membangun plaza di sisi barat Sungai Deli

● Membangun Ruang Terbuka Hijau (Riverfront) dan pedestrian 

di sisi timur sungai Deli

● Membangun dermaga Sungai Deli

Hasil Perancangan





b. Pembangunan Sungai Deli sebagai “Melaka” Kota Medan

Manfaat

●  Meningkatkan pariwisata sejarah Kota Medan

●  Menjadi bagian dari pengembangan lokasi UMKM untuk 

meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Kota Medan.

Hasil Perancangan

c. Revitalisasi Taman Lili Suhairi

Latar Belakang

Taman Llili suhairi sudah sejak lama ada, perlu di 

revatilasasi agar menjadi ruang terbuka

kota yg optimal mengakomodasi kegiatan warga kota:

- kegiatan kesenian          - kegiatan kreatif

- dekranas kota medan    - ruang hijau

- dermaga sungai deli      - land mark kota medan



Hasil Perancangan



d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

Manfaat

● Meningkatkan pariwisata sejarah Kota Medan.

● Menjadi bagian dari pengembangan lokasi UMKM untuk 

meningkatkan potensi ekonomi masyarakat Kota Medan.

● Mewadahi berbagai kegiatan masyarakat di ruang terbuka

 

Hasil Perancangan



4. Transportasi massal melalui pembangunan sistem TOD (Transit Oriented 

Development) untuk Medan bebas macet.

Latar Belakang

Kota Medan bertumbuh sebagai kota perdagangan yang besar 

pertumbuhan ini diikuti oleh pertumbuhan penduduk dan pusat 

perdagangan dan industri. Tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan 

panjang dan lebar jalan sebagai akses karena keterbatasan lahan dan dana 

sehingga kerap terjadi kemacetan karena pergerakan masyarakat dari satu 

bagian kota ke bagian kota yang lain. Solusi dari masalah ini adalah 

pembentukan titik-titik TOD, sebagaimana telah disebutkan didalam RTRW 

Kota Medan. TOD yang sudah dimulai pembentukannya adalah TOD 

Lapangan Merdeka dan TOD Belawan. Khusus TOD Belawan, dapat 

dikembangkan sebagai integrase antara transportasi laut, kereta api dan 

transportasi angkutan kota secara terpadu dengan pusat kegiatan 

perdagangan dan permukiman yang pertama di Indonesia.

Skenario TOD

Penumpang kapal dari Pelabuhan Bandar Deli Belawan bisa langsung 

mengakses stasiun kereta api belawan dan kemudian naik kereta api 

menuju stasiun besar kota medan. Dari stasiun besar kota medan dapat 

memilih berbagai hotel disekitarnya. Demikian juga sebaliknya yang 

akan berangkat menggunaka transportasi laut secara regional dari 

kawasan Tanjung Balai, Kisaran, Siantar dan Tebing Tinggi bisa 

menggunakan kereta api langsung ke Pelabuhan Penumpang Bandar 

Deli Belawan. Sehingga kegiatan transportasi berskala nasional ini akan 

mendorong kawasan disekitar stasiun Belawan menjadi pusat 

perdagangan dan permukiman yang bergairah dalam skala pejalan kaki.



1. Pembangunan Medan ramah difabel, anak, dan lansia berbasis 

Universal Design.

Fungsi Jalan

●Jalur sirkulasi/transportasi

●Tempat sosialisasi masyarakat

●Tempat kehidupan ekonomi berlangsung

 

Syarat Pedestrian

●Dekat, aman, nyaman, lancer tanpa gangguan

●Kontiunitas jalur pejalan kaki yang menghubungkan tempat asal ke 

tujuan.

●Fasilitas jalur pejalan kaki (rambu-rambu, marka, dan perlengkapan jalan 

lain) terutama pagi difabel.

●Diperkeras, tidak licin, tidak terjadi genangan air, dan dilengkapi dengan 

peneduh.

●Dipisahkan secara fisik dari jalur lalu lintas kendaraan.

●Terintegrasi

Program Kegiatan

●Menyelesaikan DED lama yang belum terbangun

●Pembuatan kelandaian

●Pengganntian Kanstin Keramik menjadi beton + finsishing cat

●Membuat photo point

●Peningkatan Kualitas Pedestrian:

● Penyelesaian utilitas & reklame

● Pemindahan pohon & tanaman

● Pembuatan street furniture

● Publik space / plaza

● Pembuatan marka jalan



Program Kegiatan

● Menyelesaikan DED lama yang belum terbangun

● Pembuatan kelandaian

● Pengganntian Kanstin Keramik menjadi beton + finsishing cat

● Membuat photo point

● Peningkatan Kualitas Pedestrian:

● Penyelesaian utilitas & reklame

● Pemindahan pohon & tanaman

● Pembuatan street furniture

● Publik space / plaza

● Pembuatan marka jalan

 

Hasil Perancangan





6. Medan TAJIR Pembuatan retention pond dan biopori untuk 

pengendalian banjir

a. Revitalisasi Sungai (Pengerukan DAS)

Medan memiliki 5 sungai. Diantaranya Sungai Badera, Sungai 

Sikambing, Sungai Percut, Sungai Deli dan Sungai Babura. 

Revitalisasi sungai ini ditujukan sebagai upaya mempercepat 

penanganan banjir di Kota Medan. Normalisasi sungai yang dimulai 

dari Jalan Gatot Subroto ditargetkan rampung akhir tahun 2019. 

Setelah dilakukan pelebaran, lebar Sungai Badera yang saat ini 

rata-rata hanya 2 meter, ditargetkan menjadi 8 meter, dan jalur hijau 4 

meter di sisi kanan dan kiri sungai.

b. Pembebasan DAS, RTDAS, Biopori DAS

Pembebasan Daerah Aliran Sungai ini ditujukan untuk mewujudkan 

program Medan Bebas Banjir dengan menertibkan bangunan yang 

ada di bantaran sungai.

c.  Tanggul anti banjir Rob dan penanaman kembali hutan bakau

Pembangunan tanggul anti banjir rob dan penanaman hutan bakau ini 

ditujukan untuk mengurangi banjir di beberapa daerah di Kota Medan.

d. Pembuatan biopori

Biopori juga disebut dengan lubang resapan biopori merupakan 

lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lubang ini memiliki 

diameter antara 10-30 cm dan tidak memiliki muka air tanah 

dangkal.Lubang tersebut diisi dengan sampah organic yang memiliki 

fungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di tanah, seperti 

cacing dan akar tumbuhan.



Manfaat

● Mengurangi sampah organic

● Menyuburkan tanah

● Membantu mencegah terjadinya banjir

● Mempengaruhi jumlah air tanah

 

a. Pembuatan sumur resapan

Sumur Resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air 

berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai 

bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai 

tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau 

daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

 

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan 

dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran  lokasi 

adalah daerah peresapan air  di kawasan budidaya, permukiman, 

perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta 

fasilitas umum lainnya.

Manfaat sumur resapan adalah:

● Mengurangi aliran permukaan  sehingga dapat mencegah/ mengurangi 

terjadinya banjir dan genangan air.

● Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah.

● Mengurangi erosi dan sedimentasi

● Mengurangi / menahan intrusi air laut  bagi daerah yang berdekatan 

dengan kawasan pantai

● Mencegah penurunan  tanah (land subsidance)

● Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah



a. Pembuatan kolam resapan (retention pond)

Kolam resapan (retention pond) kolam air terbuka yang besar 

yang digali maupun berada di area tanah yang dikelilingi oleh 

gundukan, dan biasanya tidak akan melebihi 15.000 m3. 

Kolam resapan menyimpan air hujan, tetapi dengan tujuan 

utama menyerap air ke akuifer di mana air dapat diekstraksi 

menggunakan sumur bor, sumur galian, atau mata air 

terdekat. Kolam serapan dibangun di tempat-tempat di mana 

dasar kolam berporil dan di mana akifer yang akan diisi 

berada di permukaan atau dekat permukaan.

Manfaat

● Memfasilitasi pengisian ulang ke tanah sekitarnya yang pada 

gilirannya meningkatkan kelembaban tanah, meningkatkan 

produktivitas pertanian dan meringankan kekeringan

● Dapat membantu mengisi ulang sumur, sumur bor dan mata 

air yang dangkal

● Dapat mengurangi kadar garam dalam air tanah.

 





7. Transparansi Sistem Perparkiran Berbasis Digital

● Evaluasi Konsep Parkir on-Street, lihat lokasi makin padat aktivitas 

maka biaya parkir makin mahal agar konsep parkir ini dapat 

mengurangi waktu utk lokasi yg digunakan

● Lokasi Parkir yg bisa lama, menggunakan system kartu (pay wth 

cardness digital), maka penerimaan dana dari sytem parkiran 

menggunkaan non-cash, secara langsung masuk ke rekening 

pemerintah.

● Beberapa hal yang dilakukan dalam mengelola parkir antara lain:

1. Instalasi beberapa signage lalu-lintas dengan teknologi terbaru 

(marka lalu-lintas)

2. Pengawasan, modifikasi, dan perbaikan yang teratur

3. Operasi dan pemeliharaan mesin pembayaran parkir

4. Mengontrol aktivitas parkir, menegakkan regulasi parkir

5. Customer service

6. Pengelolaan pengenaan tarif dan proses pengumpulan 

pendapatan (E-Money Bank)

7. Komunikasi yang efektif dan penyediaan informasi yang cukup 

bagi pengguna

8. Penyaringan dan proses pengolahan data (finansial, ahli 

transport) diperlukan

9. Pengawasan berkala dan berkelanjutan terhadap sistem 

monitoring (dilakukan terpisah) serta intervensi yang dilakukan 

secara cepat

10. Pemeliharaan alat  operasi  dan software diperlukan

11. Memonitor data untuk pemerintah lokal, seperti tingkat okupansi, 

pendapatan dll



8. Medan SAKASANWIRA (Satu Kelurahan Satu Sentra 

Kewirausahaan)

Kelurahan memiliki sumber daya yang dapat menjadi modal dalam upaya 

menggerakkan dan menghidupkan  perekonomian masyarakatnya. Sumber 

daya ini, kemudian menjadi modal utama yang harus saling terkait yaitu; 

modal sosial, modal finansial, dan modal pengetahuan dalam pembangunan 

perekonomian di kelurahan. Dengan demikian diharapkan akan terjadi 

peningkatan kesempatan kerja di kelurahan dan dapat mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh antara lain:

● Memetakan potensi ekonomi di setiap kelurahan

● Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan 

Kuliah Kerja Nyata Tematik Kewirausahaan

● Menyiapkan satu website untuk satu kelurahan yang memunculkan 

berbagai produk unggulan dari kelurahan.

● Membentuk Badan Usaha Milik Kelurahan yang menjadi sumber 

pendapatan asli kelurahan.

9. Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis Dasawisma dan Kelompok 

Perempuan (PW)

● Banpres Usaha Produktif Perempuan harus ada pendampingan dan 

pengawasan agar bisa berkembang

● Pedagang Pasar tradisional perempuan harus menjalani dagang dgn 

kebijakan Era New Normal (PROKES) Pasca Pandemi Covid-19, menjadi 

prioritas dapat bantuan usaha.

● Kepala Keluarga Perempuan akan prioritas mendapatkan bantuan PKH, 

Bansos dsb karena signifikan akan dapat menambah kualitas gizi 

keluarga.



MISI 5

Menghadirkan Rasa Aman dan 
Nyaman bagi Segenap Masyarakat 
Kota Medan melalui Peningkatan 

Supremasi Hukum berbasis 
Partisipasi Masyarakat

MEDAN
KONDUSIF



PROGRAM
MEDAN KONDUSIF   

1. 20.000 CCTV Se-Kota Medan
2. Medan GERCEP (Gerak Cepat)
3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
4. Revitalisasi Halte Transportasi Massal
5. Pembangunan Shelter Ojek Online
6. Perlindungan terhadap bangunan bersejarah 

Kota Medan
7. Medan Bebas Begal



1. 20.000 CCTV Se – Kota Medan :

● Pemasangan 20.000 CCTV (Closed Cirkuit Television) akan gencar 

dilakukan selama satu periode kepemimpinan dengan tujuan 

mengawasi pergerakan warga untuk penertiban dan keamanan.

● Memasang CCTV di titik – titik rawan keamanan, kemacetan, parkir, 

area sampah dan lain sebagainya.

● Bukan saja untuk mencegah aksi kriminalitas tetapi juga memiliki 

kemampuan analisis ototmotasi untuk setiap kejadian yang direkam 

seperti menyimpulka jumah orang, jumlah kendaraan, keberadaan 

parkir liar, sampah, genangan air dan beberapa hal yang diperlukan. 

Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasan kota medan yang kondusif, 

tertib dan teratur.

2. Medan Gercep (gerak Cepat)

  Merupakan pengembangan inovasi bagi menciptakan reaksi pemko 

medan yang terintegrasi dengan penggerak kemanan, pemadam 

kebakaran dan juga kesehatan. Medan gercep merupakan call center 

untuk memantik reaksi cepat respons terhadap kejadian – kejadian 

dilapangan agar pengawasan dan pengaduan dapat terselesaikan 

dengan cepat.

● Membuat No Call Center yang dapat digunakan masyarakt sebagai 

nomor pelaporan

● Mengurangi tingkat kejahatan kota

● Mempercepat penyelesaian masalah kebakaran

● Memperkuat medan sebagai kota yang kondusif dan mendukung 

smart city

 



3. Sosialisasi Tertib Lalu Lintas dilakukan secara massif dan 

terstruktur diperlukan untuk memperbaiki budaya berlalu lintas 

dijalan agar lebih baik sehingga terciptanya kota medan yang 

bebas macet, santun berkendara, tertib lalu lintas dengan 

bekerja sama dengan apparat terkait.

● Mengembangkan system sosialisasi berbasis digital

● Command center ditiap persimpangan

● Sosialisasi kepada instansi pemerintahan kota, sekolah – 

sekolah dan juga masyarakat melalui FGD, Seminar, 

kampanye tertib lalu lintas.

4. Revitalisasi halte Transportasi Massal

● Membangun halte Transportasi Masal untuk BRT sesuai Jalur 

dan tujuan

5. Pembangunan Shelter Ojek Online

● Untuk merapikan transportasi online yang menjamur maka 

diperlukan pembangunan shelter agar ojek online tidak bebas 

berkeliaran mangkal

● Untuk merapikan kota dan menurunkan tingkat kemacetan.

6. Medan Bebas Begal

● Berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan patroli 

kota 24 Jam

● Penguatan system keamanan keliling (SISKAMLING)

● Memasang CCTV di titik titik rawan kota.

 



Mewujudkan Kota Medan sebagai 
Kota Ekonomi Kreatif dan 

Inovatif yang Berbasis pada 
Penguatan Human Capital, 
Teknologi Digital dan Sosial 

Budaya

MISI 6

MEDAN INOVATIF



PROGRAM
MEDAN INOVATIF

1. Medan 1 data

2. Insentif dan Pembinaan Startup dan UMKM 

Unggulan Kota Medan

3. Insentif untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif

4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi

5. Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga Kerja

6. WIFI Gratis disetiap taman Kota

7. Mobil pelayanan Publik Kota Medan

8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan

9. Pemanfaatan Gedung Bertingkat untuk Ketahanan 

Pangan

10. Sistem Pusat Informasi Pasar melalui 

pasarmedan.com

11. Sistem Pusat Pemasaran UMKM Kota Medan 

Melalui Kolabin.com.



1. Medan 1 data

● Melakukan Updating dan Evaluasi Data Penerima Bantuan 

Pemerintah (Bansos – KIP – KIS – PKH dlsb) harus sesuai 

dengan regulasi di Kota Medan

● Melakukan MoU dengan Perguruan Tinggi yang 

menerapkan Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

(MBKM) di wilayah Medan

● Up date dan Evaluasi Data UMKM di Kota Medan, baik 

penerima KUR maupun yang tidak penerima

● Pembuatan system Pendataan Terintegrasi

2. Insentif dan Pembinaan Startup dan UMKM Unggulan 

Kota Medan

● Pendataan Startup & Berkolaborasi dalam Pembinaannya 

bersama Asosiasi Startup

● Pendampingan Bagi UMKM melalui instansi terkait

● Mengadakan kompetisi StartUp dan UMKM

● Pemberian Dana Bantuan Bergulir Bagi Startup & UMKM 

berkerjasama dengan Perusahaan Pemberi CSR

 

 

 



3. Insentif untuk Penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif

● Penambahan stimulus fiskal dari APBD Kota dalam 

memberikan Bankot (bantuan walikota) bagi pelaku UMKM 

Kreatif yang memiliki keunikan dengan “gaya Kota Medan”

● Memberikan pelatihan bagi Usaha Ekonomi Kreatif dalam 

memasarkan dan mengembangkan bisnis dengan basis digital 

market agar dapat memperluas pasar.

● Membangun Linked System antara UMKM dengan Usaha 

besar agar terjadi peningkatan pada kelas usaha yang 

dibangun dari level terendah dalam mencapai level yang 

tinggi.

● Membuat award event pada sektor Ekonomi kreatif pelaku 

UMKM kota Medan dan kemudahan dalam mendapat 

tambahan permodalan.

4. Insentif Komunitas Kreatif Berprestasi

● Membangun wadah bagi Komunitas Kreatif Anak Muda Medan 

dalam berinovasi membangun usaha yang produktif.

● Mengajak kerjasama dalam melakukan rehabiltasi Kota 

Medan dengan kteatifitas Anak Muda sehingga Medan 

menjadi lebih indah- nyaman- menarik – berkesan saat 

melakukan  kunjungan ke Kota Medan.



5. Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga Kerja

● Pembuatan Data untuk Angkatan Kerja dengan KTP Medan dan  

yg belum bekerja (by Name and by address)

● Pelatihan kerja gratis Bagi Angkatan Kerja yg sudah terdaftar 

resmi di PEMKO :

1) Pembuatan design graphics,

2) Pembuatan web developer

3) Pelatihan membuat aplikasi/market place

4) Pelatihan computer technician,

5) Pelatihan gadget/smartphone technician

6) Pelatihan Mekanik otomotif

7) Pelatihan mesin produksi, teknis las industry

8) Pelatihan pengolah makanan siap saji 

 

6. WIFI Gratis disetiap taman Kota

● Menyediakan jaringan internet mudah akses dan gratis disetiap 

Taman Kota Pemko Medan

● Bekerjasama dengan Provider untuk pelayanan Internet Gratis

● Mempercepat layanan digital kota



7. Mobil pelayanan Publik Kota Medan

● Untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan 

administrasi public, pemko akan menyediakan mobil 

pelayanan public agar pelayanan administrasi lebih cepat dan 

akurat.

● Mempercepat proses pelayanan dan mempermudah akses 

masyarakat sebagai bagian dari pelayanan Prima.

8. Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan

● Memperkuat ketahanan pangan dengan bekerjasama dengan 

kota dan kabupaten penyangga seperti Tanah Karo, Binjai, 

langkat dan Deli Serdang

9. Pemanfaatan Gedung Bertingkat untuk Ketahanan 

Pangan

● Urban Farming berbasis Hydroponics

● Menanam tanaman Hijau untuk pemanfaatn Gedung gedung 

bertingkat di Kota Medan

10. Sistem Pusat Informasi Pasar melalui pasarmedan.com

Optimalisasi sistem informasi pasar melalui pasarmedan,com 

dan update data para pedagang pasar tradisional secara 

berkala guna memudahkan dalam sinergi program bagi para 

pedagang pasar



11. Sistem Pusat Pemasaran UMKM Kota Medan Melalui 

Marketplace Kolabin.id

Rutin Melakukan Pendataan UMKM, Mengajak UMKM 

untuk bergabung di kolabin.id dengan memberi fasilitas 

foto produk, bantuan pemasaran offline dan online 

hingga peningkatan nilai jual melalui perbaikan kemasan, 

branding dan pengelolaan secara profesional



Mewujudkan Kota Medan yang 
Beradab, Harmonis, Toleran 

dalam Kemajemukan 
Demokratis dan Cinta Tanah Air

MISI 7

MEDAN 
BERIDENTITAS



PROGRAM
MEDAN BERIDENTITAS

1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota pedagangan 

Berstandar Internasional

2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi:

a. Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Soematra Kota 
Medan

b. Revitalisasi Kota Lama Kesawan
c. Revitalisasi Lapangan Merdeka
d. Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, 

Kota cinna dan wisata Religi Danau Sihombak
e. Segitiga Budaya Kota Medan

3. Wadah kesenian dan pusat budaya Kota Medan

4. Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship Gratis Bagi 

    Masyarakat

5. Pembangunan Medan City Gallery

6. Festival Kemajemukan Kota Medan 

7. Medan menjadi pusat kuliner Asia Tenggara 



1. Mewujudkan Medan Sebagai Kota pedagangan Berstandar 

Internasional

Dilihat dari sejarahnya kota medan merupakan kota para saudagar. 

tempat bertemunya orang-orang yang ingin melakukan transaksi 

perdagangan. Hal tersebut berlanjut hingga saat ini dimana masyarakat 

dari luar daerah medan datang ke medan selain untuk melanjutkan 

pendidikan, berlibur mereka juga berdagang komoditi daerah.

Sehingga mimpi besar yang harus dibangun adalah membangkitkan 

kejayaan kota medan menjadi city of trader berkelas international 

dengan cara:

a. Mengadakan event perdagangan berkelas international

b. membuka kesempatan pertukaran wirausaha antar negara

c. memberikan insentif bagi wirausaha muda untuk berniaga ke luar 

negeri mengikuti expo, trader dan lainnya

2. Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi

a. Revitalisasi Nilai Historis Paris Van Sumatera Kota Medan

Paris Van Sumatera Kota Medan me rivert kepada pembangunan 

kawasan permukiman yang menggunakan konsep Garden City pada 

awal abad ke 20 di kawasan Polonia yang pada masa itu baru saja 

diserahkan kepada gementee Medan. Untuk mempertahankan nilai 

historis kawasan ini langkah pertama adalah dukungan dasar hokum 

perlindungan bangunan-bangunan yang ada dikawasan polonia agar 

tetap mempertahankan massa dan bentuk bangunannya sehingga 

atmosfir Paris Van Sumatera tetap diwariskan hingga ke generasi 

berikutnya          

 



b. Revitalisasi Kota Lama Kesawan

Kawasan kesawan sebagai kawasan perdagangan bersejarah secara 

fisik harus dilindungi atas dasar hokum yang jelas dan tegas. 

Kemudian memberikan adanya insentif dan disinsentif dari 

pemerintah kepada pemilik bangunan yang telah ikut menjaga 

kelestarian.

c. Revitalisasi Lapangan Merdeka

Kawasan Lapangan Merdeka seluas 4 Ha adalah bagian dari TOD 

Lapangan Merdeka dan juga kawasan bersejarah sebagai titik 0 Kota 

Medan. Untuk mengoptimalisasi fungsinya sebagai ruang terbuka 

Kota dengan tetap dapat mewadahi berbagai fungsi-fungsi yang ada 

seperti pusat kuliner, kantor polisi, masjid dan parkir perlu dilakukan 

revitalisasi. Salah satu solusi yang dianggap cukup efisien adalah 

melakukan seluruh kegiatan tersebut didalam suatu gedung 

berintensitas tinggi (berlantai banyak) dalam hal ini dapat 

menggunakan atau mengembangkan struktur gedung parkir yang ada 

didepan sisi stasiun besar kereta api medan. 

Dengan menyatunya seluruh fungsi didalam suatu gedung yang 

maksimal menggunakan 15% KDB Lapangan Merdeka maka 85% 

Lapangan Merdeka bisa digunakan secara optimal sebagai ruang 

terbuka dan hutan kota. Pada gedung tersebut terdapat jembatan 

menuju stasiun kereta api, pusat kuliner asia tenggara, tempat parkir, 

kantor polisi, masjid, fasilitas olahraga, rooftop garden, vertical garden 

dan pendopo.



d. Kawasan Terintegrasi Kota Tua, Masjid Otsmani, Situs 

Kota Cina, dan Wisata Danau Sihombak

Integrasi antara stasiun kereta api, kawasan rusunawa 

buruh, wisata sejarah masjid Osmani, wisata sejarah Kota 

Cina dan wisata alam Danau Sihombak.

Skenario TOD

Pembangunan rusunawa buruh yang intensif disekitar 

stasiun kereta api Labuhan akan dikhususkan untuuk 

perumahan buruh terutama KIM Mabar dan tiap hari 

disediakan kereta api komuter bagi seluruh buruh atau 

karyawan dari stasiun labuhan menuju stasiun kereta api 

mabar (KIM). Kemudian dari stasiun kereta api Mabar 

baru akan dijemput oleh Bus Pabrik masing-masing. 

Skenario pergerakan didalam kota menggunakan 

transportasi massal kereta api akan mengurangi secara 

signifikan jumlah kendaraan di jalan raya kota. Dengan 

demikian akan mengurangi kemacetan.



e. Revitalisasi Kawasan Wisata Budaya dan Religi Istana Maimun, 

Masjid Raya dan Taman Sri Deli

Latar Belakang

Bangunan Masjid Raya, Istana Maimun dan Taman Sri Deli yang 

merupakan Landmark Kota Medan sebagai kawasan bersejarah dan 

pariwisata, fungsi jalan masjid raya yang dilakukan penutupan untuk 

kendaraan bermotor dan dikhususkan untuk pejalan kaki sebagai 

salah satu upaya memperkuat vista untuk melihat Istana Maimun dari 

ujung jalan yang proporsional dan Megah. Usaha ini dapat 

meningkatkan value (nilai) dan kualitas lingkungan untuk citra positif 

Kota Medan.

Tujuan

● Meningkatkan Index of Happiness masyarakat Kota Medan

● Menciptakan koridor Pariwisata Pejalan Kaki di Kota Medan

● Meningkatkan Healthy Life Benefit masyarakat.

● Menambah Luas Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Kota Medan.

 

Manfaat Ekonomis

● Koridor RTNH Jalan masjid memiliki nilai jual dan lahan yang tersedia, 

misalnya restribusi sarana parkir, sarana olahraga, sarana bermain 

dan lain sebagainya

● Dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi kegiatan sektor informal 

sebagai bentuk pemberdayaan usaha kecil (UMKM)

● Kawasan yang banyak/ ramai dikunjungi akan meningkatkan nilai dan 

kegiatan ekonomi baik di dalam maupun diluar kawasan.

● Peningkatan Nilai ekonomis lahan dan kawasan.



Manfaat Arsitektural

- Peningkatan kualitas visual kota menjadi lebih manusiawi, 

harmonis dan indah.

- Meningkatkan kenyamanan dan memperindah kota

- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area 

terbangun dan tidak terbangun

 

Manfaat Sosial

- Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga.

- Mereduksi permasalahan dan konflik sosial

- pusat komunikasi dan tempat untuk merasa santai dan relaksasi

 

Manfaat Darurat

- Mitigasi bencana alam dapat memiliki fungsi sebagai jalur/zona 

evakuasi penyelamatan

- Sebagai lokasi penyelamatan berupa ruang terbuka perkeasan 

yang merupakan tempat berkumpulnya massa pada saat bencana.



Hasil Perancangan



3.   Wadah Kesenian dan Pusat Budaya Kota Medan

a. Eksistensi Ruang Publik utamanya Ruang Kesenian dan 

Kebudayaan Warga adalah Mutlak untuk memastikan 

nilai-nilai luhur budaya tetap terus tumbuh, hidup dan 

berkembang dalam memagari identitas dan kepribadian 

warga agar tetap terus konsis berjalan pada rel-nya. Sebab, 

dengan keringnya seni-budaya warga maka menjadi 

pertanda akan keringnya nilai-nilai luhur yang mestinya terus 

tumbuh.

b. Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) Hadir dalam 

mendorong dan mendukung dengan fasilitasi dan 

pendanaan bagi berkembangnya Wadah Kesenian  maupun 

Pusat Budaya  yang diperuntukkan utamanya bagi para 

seniman maupun Budayawan Kota Medan dan juga bagi 

seluruh Warga Kota.

c. Fasilitasi dan Dukungan Pemko pada Wadah Kesenian dan 

Pusat Budaya mencakup dukungan pendanaan pada semua 

Wadah Kesenian yang ada, pertemuan-pertemuan, 

pembangunan pusat-pusat kebudayaan, dan pelibatan 

Seniman dan Budayawan dalam pembangunan Kota 

Medan.



4. Mobil Wisata Edukasi entrepreneurship Gratis bagi Masyarakat

Optimalisasi Armada bus Pemko medan menjadi armada edukasi 

bagi masyarakat diintegrasikan dengan program sakasanwara, 

creative hub dengan mendorong setiap kecamatan memiliki branding 

tersendiri sehingga dana akan berputar di kota medan melalui sektor 

pariwisata dan umkm

5. Pembangunan Medan City Galery

Membangun pusat Identitas dan Budaya Kota Medan

6. Festival Kemajemukan Kota Medan

● Meningkatkan industry Pariwisata melalui festival kemajemukan

● Memberikan informasi kepada dunia Internasional dan juga 

nasional tentang Kota Medan yang majemuk berbilang kaum, 

etnis, agama  dan Budaya.

● Menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar etnis, 

agama dan juga budaya.

● Menjadikan kota medan yang kondusif dan berkah melalui 

keberagaman

7. Medan menjadi pusat kuliner Asia Tenggara

Dapat diterapkan pada bangunan bertingkat banyak yang 

direncanakan akan diletakkan di Lapangan Merdeka Medan tepat di 

depan Stasiun Kereta Api Medan.



KOLABORASI
MEDAN BERKAH


