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WALI KOTA MEDAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN 
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MEDAN 
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam 
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman 
Modal dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum 
Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal tersebut 
akan digunakan untuk memberikan arah dan 
pedoman terhadap pelaksanaan penanaman modal 
di Kota Medan;

c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 
perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan 
Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota 
Medan Sampai Dengan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3005);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82; 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 
Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 42);

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 
Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 tahun 2009 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kota Medan Tahun 2006-2025;
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Pasal 5

RUPM Kota Medan sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini seperti 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam 
Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan 
pada tanggal 8 Juni 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan 
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT 
DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBAN/
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 199011 1 001
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i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selayaknya dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa karena hanya atas penyertaan dan bimbingan-Nya maka kegiatan

Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Medan

dapat disusun sesuai agenda yang direncanakan.

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal ini diarahkan untuk

mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik bagi

peningkatan daya saing perekonomian Kota Medan serta meningkatkan

kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. RUPM berfungsi

untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral

terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan sektor-sektor

prioritas yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan-

kegiatan di bidang penanaman modal. RUMP Kota Medan ini juga

menampilkan sasaran, arah kebijakan, strategi dan skala prioritas dalam

penerapan perencanaan dan pengembangan investasi di Kota Medan

yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya secara vertikal

maupun horizontal, memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya dan

lingkungan.

Terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang telah

berkontribusi dalam kegiatan perencanaan, pengumpulan data hingga

penyusunan dokumen RUPM Kota Medan ini. Permohonan maaf

disampaikan atas keterbatasan dokumen ini. Semoga berbagai upaya yang

ditempuh dapat memenuhi harapan, cita dan impian bersama

mewujudkan Kota Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya

Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius.

Medan, 23 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGDalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi danberdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 –2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas denganmewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modalbagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitasinfrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.Untuk mencapai tujuan tersebut,Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melaluiPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diamanatkan padapasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumenperencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMberfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingansektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpeng tindih dalam penetapan prioritassektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatanpenanaman modal.Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan PetaPanduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arahkebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan
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langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visipenanaman modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalamrangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan(Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalanyang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagidalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yangrelatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and Low Hanging Fruits), (2)Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha danPerdagangan, (3) Fase  III Pengembangan industri berskala kecil, menengah danbesar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-

based economy).Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatanpenanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya PemerintahDaerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) danRencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMKmerupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang disusunberdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerahserta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkanoleh Pemerintah.
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
1.2.1 Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan dari kegiatan jasa konsultansi Pembuatan RencanaUmum Penananaman Modal Kota Medan ini dengan jelas disebutkan agar tersediadokumen RUPM yang menjadi acuan pembangunan bidang penanaman modal bagipemangku kepentingan.
1.2.2 SasaranAdapun Sasaran yang hendak dicapai dalam Pembuatan Rencana UmumPenananaman Modal Kota Medan dalah sebagai berikut;1. Disusunnya RUPM Kota Medan;
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2. Dimanfaatkannya RUPM Kota Medan dalam menyusun RencanaStrategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DinasPenanaman Modal dan PTSP Kota Medan;
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPMNasional-RUPM Provinsi Sumatera Utara-RUPM Kota Medan, RenstraKementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi-SKPD Pemerintah Daerah Kota Medan)

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN
1.3.1 Ruang Lingkup WilayahKegiatan Pembuatan Rencana Umum Penananaman Modal Kota Medanterdiri atas lingkup wilayah administrasi Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.Untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup wilayah perencanaan dapat dilihatpada peta 1.1.
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GAMBAR 1.1 PETA RUANG LINGKUP WILAYAH
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1.3.2 Ruang Lingkup KegiatanRuang lingkup dalam RUPM Kota Medan ini mengikuti kaidah yang diaturdalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9Tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman ModalProvinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.Pertama, pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakanpenanaman modal Kota Medan. Kedua, pembahasan terkait dengan Roadmap (petapanduan) dari implementasi Kota Medan, yang berisikan fokus pengembanganpenanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangkapendek (2018-2019), jangka menengah (2020-2022), dan jangka panjang (2023-2025). Ketiga terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis dan cepatmenghasilkan.
1.4. DASAR HUKUMPeraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/landasan untukpekerjaan penyusunan Rencana Umum Penananman Modal Kota Medan dapatdilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan
Aspek Legalitas Data dan Informasi Terkait

UNDANG-UNDANG

 Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah;

PERATURAN
PRESIDEN /
KEPUTUSAN
PRESIDEN

 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
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 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentangRencana Umum Penanaman Modal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
PERATURAN
MENTERI/
KEPUTUSAN
MENTERI/PERKA

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi danKabupaten/Kota;
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman ModalRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

PERDA

 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaMedan Tahun Anggaran 2017;
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang KotaMedan Tahun 2006-2025;
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKota Medan Tahun 2016-2021;
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun2011-2031;
 Peraturan Daerah Kota Medan no 2 Tahun 2015 tentangRencana Detail Tata Ruang dan Zonasi Kota Medan 2015-2035.
 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;

PERATURAN WALI
KOTA

 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Medan Tahun Anggaran 2017.
 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2012tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan PenanamanModal pada Badan Penanaman Modal Kota Medan.

1.5 SISTEMATIKA LAPORANUntuk mempermudah pemahaman naskah rancangan Peraturan WalikotaRencana Umum Penanaman Modal Kota Medan ini, maka dapat dilihat padasistematika pembahasan berikut ini.
BAB 1 PENDAHULUANPada bab ini akan diuraikan mengenali latar belakang, maksud, tujuandan sasaran, ruang lingkup kegiatan dasar hukum, dan sistematikapembahasan.
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BAB 2 ASAS DAN TUJUANBab ini berisi tentang uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPMKota Medan dan manfaat serta tujuannya.
BAB 3 VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA MEDANBab ini berisi tentang Visi dan misi penanaman modal Kota Medan.
BAB 4 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA MEDANBab ini berisi hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman(terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, danlingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukunghidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan) dansintesisi hasil analisa.
BAB 5 PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMKBab ini berisi Roadmap Investasi Kota Medan berupa arahan tahap-tahap(fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangakmenengah, dan jangka panjang.
BAB 6 PELAKSANAANBab ini berisikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan olehPemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar Penanaman modal diKota Medan dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang ditentukan
LAMPIRAN1. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Kota Medan.2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang strategis danyang cepat menghasilkan.
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BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Konsepsi dasar dari penyusunan RUPM Kota Medan ini memiliki beberapatahapan sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana UmumPenanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota. Terdiri atas penyusunannaskah akademin, pembahasan, dan penyusunan rancangan peraturan walikotatentang RUPM Kota Medan, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan WalikotaMedan

Gambar 2.1Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Kota Medan

NaskahAkademisRUPM KotaMedan

PembahasanRumusanNaskahAkademisRUPM KotaMedan

PenyusunanRancanganPerwal RUPMKota Medan
PenetapanRUPM KotaMedanmelaluiPerwal KotaMedan
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2.1 ASAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDANAsas Penanaman Modal di Kota Medan dalam upaya mengembangkan arahkebijakan penanaman modal adalah sebagain berikut:1. Asas Keterbukaan;2. Asas Akuntabiitas;3. Asas Non Diskriminasi;4. Asas Kepastian Hukum;5. Asas Kebersamaan;6. Asas Efisiensi;7. Asas Berkelanjutan;8. Asas Berwawasan Lingkungan;9. Kemandirian;10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.
2.2 TUJUAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA MEDANBerdasarkan aturan Pemerintah Kota Medan berkomitmen untukmengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Medan berdasarkan asasketerbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas kepastian hukum, asaskebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asaskemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asastersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanamanmodal di daerah yaitu:1. Meningkatakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;2. Menciptakan lapangan kerja;3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasanlingkungan;4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
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7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil denganmenggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luarnegeri; dan8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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BAB III

VISI DAN MISI DASAR

PENANAMAN MODAL KOTA

MEDAN

Kota Medan memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai pusatperekonomian regional terpenting di Sumatera, juga sebagai pintu gerbang utamakegiatan perdagangan dan keuangan secara regional maupun internasional, di wilayahbagian barat Indonesia, pembangunan Kota Medan diarahkan menjadi kota jasa,industri, perdagangan untuk dieksploitasi oleh investor, untuk itu Pemerintah KotaMedan harus jeli terhadap peluang-peluang yang ada dalam menarik minat investor.Peningkatan daya saing daerah dalam menarik investor merupakan kunci utamamewujudkan Kota Medan sebagai tujuan utama untuk berinvestasi bagi para investorsesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih 2016-2021, yakni
menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan

religius, dengan slogan medan rumah kita, dengan misi:1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi, dan kebersamaandari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota;2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dankesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitaslokal multikulturalisme;3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaliguspenciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangankreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif sertakomparatif daerah;
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4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung olehketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern danberkelanjutan;5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melaluipeningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata danberkeadilan;6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika danmoralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.
Misi pembangunan Kota Medan yang mengarah kepada iklim investasi terdapatpada misi ketiga yaitu, meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasisekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangankreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif sertakomparatif daerah. Kota Medan juga telah menetapkan delapan program skala prioritasyang telah dituangkan di dalam RPJMD Kota Medan 2016-2021 adalah:1. Pembangunan infrastruktur;2. Menyediakan akses pendidikan dan kesehatan gratis;3. Penataan pasar tradisional;4. Menjaga dan meningkatkan toleransi beragama;5. Pelayanan administrasi kependudukan gratis;6. Meningkatkan sistem keamanan;7. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan8. Menambah fasilitas publik.Di dalam mendukung visi dan misi Kota Medan serta mensukseskan RPJMDKota Medan perlu disusun visi dan misi RUPM Kota Medan. Penyusunan RUPM KotaMedan dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah Kota Medan sertapara pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan investasi di Kota Medan.Landasannya ialah sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saatini dan akan terjadi di masa yang akan datang.

3.1. VISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2016 – 2021Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KotaMedan menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kota
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Medan melalui suatu visi dan misi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorongorganisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan Visisecara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakanoleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Medan untuk menjangkaukeberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaanpembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut:“TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG MENARIK DAN KONDUSIF DENGANDUKUNGAN PELAYANAN PRIMA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL UNTUKMEWUJUDKAN MEDAN KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYASAING, HUMANIS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”
3.2. MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA MEDAN TAHUN 2016 – 2021Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaranvisi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalamsuatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikankerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai danmenentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.Visi Penanaman Modal Kota Medan, akan diwujudkan melalui 4 (empat) misi,yaitu: 1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan
 Tujuan 1, Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melaluipelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal
 Tujuan 2, Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupunPemerintah Kota Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanamanmodal.2. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan
 Tujuan 1, Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif sertaberbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif
 Tujuan 1, Meningkatkan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusahaserta keamanan berinvestasi.
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4. Meningkatkan pelayanan prima perizinan dan non perizinan
 Tujuan 1, Peningkatan kualitas pelayanan prima perizinan dan nonperizinan.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yangmenunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangkamenengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerjapembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakansalah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki critical pointdalam penyusunan RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modaltidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, makaarah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanamanmodal dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaranmerupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan saranauntuk mengevaluasi pilihan tersebut.Tujuan dari pendirian DPMPTSP antara lain:
 Penyederhanaan prosedur perizinan penanaman modal melalui PTSP bidangpenanaman modal.
 Peningkatan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun pemerintahKota Medan dengan dunia usaha dan stakeholder penanaman modal.
 Pembangunan sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasisteknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
 Peningkatan infrastruktur, sumber energi, jaminan berusaha serta keamananberinvestasi.
 Meningkatkan kualitas pelayanan prima perizinan dan non-perizinan.Sementara sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah:
 Meningkatnya persetujuan investasi di Kota Medan (izin prinsip), tahun 2021menjadi 20% persetujuan baru.
 Meningkatnya jumlah kerjasama investasi, tahun 2021 menjadi 10 kerjasamainvestasi.
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 Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2021 menjadi sebesar 20 persen.
 Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2021 menjadi 20 persen.
 Tercapainya akreditasi/sertifikasi ISO 9001 Pelayanan Perizinan (sistemmanajemen mutu) secara bertahap hingga tahun 2021.
 Meningkatnya jumlah penerbitan izin perhari, ≥100 izin perhari sampai tahun2021.
 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat, tahun 2021 mencapai nilaiindeks 85.
 Tercapainya realisasi retribusi daerah hingga tahun 2021.
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BAB 4

ARAH KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL KOTA
MEDAN

4.1 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODALVisi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman Modalyang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju danSejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu:1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilaitambah; dan3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanamanmodal yang meliputi tujuh elemen utama  sebagaimana terdapat padaPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum PenanamanModal, yaitu:1. Perbaikan iklim penanaman modal;2. Pesebaran Penanaman Modal;3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan7. Promosi Penanaman Modal.Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya tarikutama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Medan. Iklim investasi
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yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi,sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para investor lebih tertarik berinvestasidi Kota Medan dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa.
4.2 ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA MEDANSecara umum, pembangunan Kota Medan difokuskan pada 3 (tiga) dimensipembangunan yakni dimensi pembangunan fisik/tata ruang, dimensi pembangunansektor ekonomi unggulan dan dimensi sosial budaya. Tercakup dalam dimensi sosialbudaya adalah pendidikan dan kesehatan. Ketiga aspek pokok tersebut tentunyamenjadi satu kesatuan dalam agenda prioritas pembangunan kota yang tertuang dalamprogram prioritas pembangunan Kota Medan.Penyusunan RUPM Kota Medan untuk mendukung RUPM Nasional dan RUPMPSumatera Utara, dan juga harus mendukung pelaksanaan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan tahun 2006-2025 dengan visi misi sebagaiberikut:Visi:“KOTA MEDAN YANG MAJU, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERWAWASANLINGKUNGAN”Misi:

1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis,
2. Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasaiteknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri,
3. Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, danberwawasan lingkungan,
4. Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunankota yang berkeadilan.
Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 telah dinyatakan tentangsasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025. Sasaranpokok pembangunan Kota Medan selengkanya dapat dilihat pada matriks berikut:
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Tabel 4.1

Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Medan

No Tahapan Sasaran Akhir

1 RPJMD ke-1

(2006-2010)

Diarahkan kepada program pembangunan untuk mewujudkan
perekonomian Kota Medan yang tangguh dan dinamis. Struktur
perekonomian yang tangguh dan dinamis ditandai dengan daya
saing perekonomian kota yang kompetitif dan berkembangnya
keterpaduan antara sektor perdagangan, industri dan jasa.
Prasarana perekonomian juga telah tertata dengan baik. Kondisi
ini juga didukung oleh sumberdaya manusia dan kemampuan
iptek yang semakin maju sehingga mendorong perekonomian
yang efisien dan produktivitas yang tinggi serta berkembangnya
usaha-usaha lokal yang dapat bersaing dengan usaha-usaha
berskala internasional. Daya saing yang tinggi dari dunia usaha
akan melahirkan pertumbuhan ekonomi kota yang semakin
berkualitas hingga pendapatan perkapita terus meningkat serta
menurunnya secara signifikan tingkat pengangguran dan
kemiskinan kota.
Kondisi ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat perdagangan
dan keuangan yang terintegrasi, modern dan berskala
internasional serta didukung oleh kenakearagaman fasilitas
hiburan, olahraga, pusat kesenian dan budaya.

2 RPJMD ke-2

(2011-2015)

Ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh
dengan penekanan pada mewujudkan masyarakat kota yang
berilmu pengetahuan, menguasai tenologi, beriman, bertaqwa
serta mandiri. Pembangunan sumberdaya manusia yang menjadi
fokus pembangunan tidak semata-mata diukur dari jumlah
lulusan pendidkan formal baik pada tingkat sekolah dasar,
sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas
dan lulusan Perguruan Tinggi semata karena walaupun hal
tersebut penting, tidak reperesentatif terhadap peningkatan
kesejahateraan masyarakat. Tetapi perlu dilihat dari
meningkatnya kerja produktif dalam sumberdaya ekonomi kota,
meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya  derajad
penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat,
semakin membaiknya interaksi sosial di masyarakat, serta
terpeliharanya sumberdaya ekonomi kota secara berkelanjutan.
Kondisi ini akan didukung dengan penyediaan Sarana sekolah
yang mencakup guru yang berkualitas, bangunan sekolah,
laboratorium, kelengkapan administrasi pendidikan dan lain-lain
perlu dipenuhi secara bertahap sehingga mendekati paling tidak
kebutuhan minimal baik jumlah dan kualitasnya untuk
menciptakan lulusan yang berkualitas.

3 RPJMD ke-3

(2016-2020)

Diarahkan kepada perwujudan prasarana dan sarana kota yang
modern, handal dan asri dengan tetap memelihara dan
menunjang pertumbuhan sektor-sekor lain yang telah
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dilaksanakan sebelumnya. Pengembangan sarana dan prasarana
akan mendukung terjadinya kawasan-kawasan pusat
perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan
internasional serta pengembangan kawasan industri baru dengan
teknologi tinggi. Di sisi lain, prasarana yang modern juga akan
mendorong tumbuh kembangnya kawasan perumahan dan
permukiman yang sehat,  adil dan asri, serta adanya kawasan
perkantoran baru pemerintahan kota  yang terintegrasi dengan
kawasan perdagangan dan kawasan sosial lainnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai
dengan tata ruang ditandai dengan berkembangnya jaringan dan
moda transportasi kota, terpenuhinya pasokan energi listrik yang
dapat menjadi insentif bagi dunia usaha dan penyediaan air
minum sesuai dengan standar kesehatan guna memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut,
pemenuhan kebutuhan akan hunian yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana dasar pendukung terus meningkat yang
akhirnya mewujudkan kota yang sehat dan berkelanjutan.

4 RPJMD ke-4

(2021-2025)

Diarahkan kepada perwujudan kota yang aman, nyaman dan
religius. Hal ini didasari oleh masyarakat Kota Medan yang
memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur,
berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua
bidang. Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman,
nyaman dan religius, pembangunan  harus menumbuhkan
berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya
beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi
produk-produk mereka.
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kota yang dilandasi
oleh religiusitas akan mewujudkan tatanan hidup yang harmoni
dan kondusif. Kondisi ini akan mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka
pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkurangnya
kesenjangan antara inti kota dan wilayah lingkar luar,
membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan
kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan
kewajibannya sebagai warga kota.

RUPM Kota Medan yang disusun ini harus dapat mendukung pelaksanaansemua misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalan RPJPD Kota Medan.Adapun arah kebijakan penanaman modal Kota Medan, meliputi 7 (elemen) utama,yaitu:a. Perbaikan iklim penanaman modal;b. Persebaran Penanaman Modal;c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan;
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d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment)e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);f. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dang. Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal
4.2.1 Perbaikan Iklim Penanaman ModalArah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, berupa:
a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal, penguatan kelembagaanpenanaman modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukandengan:1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidangpenanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanamanmodal;2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahanwewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dannon perizinan di pusat, propinsi, kota;3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangkapelayanan penanaman modal kepada para penanam modal;4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahanmasalah (problem-solving) baik kepada para penanam modal yang akanmaupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Medan.
b) Penciptaan Kepastian Hukum, Perlindungan dan Persaingan Usaha.Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanamanmodal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

1. Memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinyasehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikutiperaturan.
2. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalammenjalankan usahanya. Dengan adanyanya perlindungan hukum maka pelakuusaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal denganmeminimalisir resiko kemanan dalam berusaha.
3. Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (Level Playing

Field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama
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di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapattumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatankekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
4. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatanyang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yangmerugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barangyang mematikan pesaing.
5. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perluterus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha,termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

c) Hubungan Industrial. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modaldimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di KotaMedan, oleh karena itu diperlukan:1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikanprogram pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi parapekerja.2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yangharmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikadbaik (code of good faith).

4.2.2 Persebaran Penanaman ModalArah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal diarahkankepada persebaran penanaman modal yang sesuai peraturan kawasan dan zonasi,persebarannya adalah:
a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiapkecamatan yang dimiliki.
b) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain denganmendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi.

i. Kawasan Peruntukan Industri

 Industri besar ditempatkan di daerah Kecamatan Medan BelawanKecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli.
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 Industri rumah tangga/kecil tersebar di Kecamatan Medan Deli, KecamatanMedan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Belawan, danPIK (Pusat Industri Kecil) di Kecamatan Medan Denai.
 Industri kreatif meliputi industri kain ulos, industry kain tradisional dipajak ikan lama.

ii. Kawasan Peruntukan Pariwisata

 Kawasan pariwisata cagar budaya, dan sejarah di Istana Maimun dan Avrosdi Kecamatan Medan Maimun; Kawasan Mesjid Raya, Kecamatan MedanKota; Kawasan Kesawan, Kecamatan Medan Barat; Kawasan Perumahandan Pergudangan yang semula DSM di Pulo Brayan, Kecamatan MedanTimur; dan Kawasan Kota Lama Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan danSitus Kota Cina di Kecamatan Medan Marelan.,
 Kawasan pariwisata alam ditetapkan di Danau Siombak, KecamatanMedan Marelan, Theme Park dan Natural Park di Kecamatan MedanMarelan dan lokasi outbond di Kecamatan Medan Tuntungan.
 Kawasan pariwisata buatan ditetapkan di Kebun Binatang, KecamatanMedan Tuntungan; dan Taman Mora Indah, Kecamatan Medan Amplas.

iii. Kawasan Peruntukan PerdaganganKawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagipengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasartradisional, pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern.
 Pasar tradisional ditetapkan di pasar yang tersebar di setiap kecamatan.
 Pasar Induk ditetapkan di Medan Tuntungan, Medan Marelan dan MedanDenai.
 Pusat perbelanjaan ditetapkan di Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda,Jalan Zainul Arifin, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan M.H Thamrin, Jl.Gagak Hitam, Jl. SM. Raja dan Jalan M.T Haryono.
 Toko modern meliputi pertokoan modern yang menyebar di setiapkecamatan.

c) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yangmendorong pertumbuhan penanaman modal.
d) Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan polaKerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang
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diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yangstrategis.
4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan

a) PanganSasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditidilakukan untuk mewujudkan: (i) mengembangkan industri turunan komoditipertanian dan perkebunan melalui kluster industri; dan (ii) mengubah produkprimer menjadi produk olahan untuk ekspor. Arah kebijakan pengembanganpenanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:1) Pengembangan industry pengolahan produk pertanian dan perkebunan yangdidasarkan pada produk pertanian dan perkebunan yang berada di sekitaraKota Medan.2) Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi;3) Modernisasi agribisnis;4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yangpromotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, dan ketersediaaninfrastruktur.5) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorongpengembangan klaster industri agribisnis.6) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positifproduk pangan Kota Medan.7) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional,antara lain sektor industry pengolahan pangan.
b) InfrastrukturArah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalahsebagai berikut:1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuaistrategi peningkatan potensi ekonomi.3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kotasesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayananinfrastruktur.
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4) Percepatan pembangunan infrastruktur5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skemaKerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau nonKPS.6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.7) Pembangunan media komunikasi dan informatika.8) Peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telematika yangtanggap terhadap kebutuhan pasar dan industry.
c) EnergiArah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendoronginvestasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di KotaMedan.2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untukmendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalampengelolaan energi.3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengansubstitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy).4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sertadukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnyabagi sumber energi baru dan terbarukan.5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energy.
d) PerdaganganArah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang perdagangan adalah:1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk lokal.2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruhwilayah kota dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkanpendapatan dan kesejahteraan masyarakat,3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdaganganmenuju terciptanya keunggulan produk local yang mampu bersaing di tingkatglobal
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4.2.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (green investment)Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green

Investment) adalah sebagai berikut:a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkunganhidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektorkehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahankerusakan keanekaragaman hayati.b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, sertapemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikankepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkunganhidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan,serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungansecara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan ataudaya dukung lingkungan.

4.2.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan duastrategi besar, yaitu:a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skalatertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikroberkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan padaakhirnya menjadi usaha berskala besar.b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama)antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaandan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuatketerkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangunagar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembuspasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansitersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling
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menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitanusaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
4.2.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman ModalFasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatukeuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompokperusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebutberperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkanpemerintah.
a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan,dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas,kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:

Gambar 4.1 Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan

dan/atau Insentif Penanaman Modal
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Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, dapat dijelaskan Pemberian fasilitas,kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbanganeksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing,intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional
(national best practices), serta komitmen nasional. Sedangkan pertimbangan internalyang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan ekonomidan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas,kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yangbersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, penyerapan tenagakerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yangberkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas,kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif,sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungandan kerugian), serta adanya jangka waktu.Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanamanmodal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain kegiatanpenanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yangtermasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyaktenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modalyang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau didaerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarianlingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian,pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra denganUMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalamnegeri. Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentifpenanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lainkegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang,dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong parapenanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah berbeda sehinggatercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah KotaMedan.
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Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepadapenanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besardibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indekskomposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlahpenduduk miskin.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberianfasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas,kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkanpertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangansektoral dan wilayah. Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yangmelakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:
 memiliki keterkaitan yang luas;
 memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
 memperkenalkan teknologi baru; serta
 memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalahpenanaman modal yang:
 mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
 memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
 memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan
 memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis dibidang pangan, infrastruktur, dan energi.Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah danperkembangan ekonomi.

b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

oleh Pemerintah dan Pemerintah DaerahFasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentuterhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas irnpor barang modal, mesin, atauperalatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalarn negeri;
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3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untukkeperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modalatau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksidi dalam negeri selama jangka waktu tertentu;5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah danPemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatanpenanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal.Pemerintah Kota Medan dapat memberikan kemudahan berupa:a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu,pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.b. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;c. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;d. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modaluntuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitasperizinan impor;e. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;f. Penyediaan sarana dan prasarana;g. Penyediaan lahan atau lokasi; danh. Pemberian bantuan teknis.Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepadapenanarn modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yangantara lain dapat berupa:1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;3. pemberian dana stimulan; dan/atau4. pemberian bantuan modal.
c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau

Insentif Penanaman ModalSesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,Pemerintah kota memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan
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kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanamanmodal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:1) melakukan perluasan usaha; atau2) melakukan penanaman modal baru.Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yangsekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;b. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;c. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;d. Termasuk skala prioritas tinggi daerah Kota Medan;e. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;f. Termasuk pembangunan infrastruktur;g. Merupakan industri pionir;h. Melakukan alih teknologi;i. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerahlain yang dianggap perlu;j. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; ataum. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yangdiproduksi di dalam negeri.Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir mendudukiperingkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memilikiketerkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakanteknologi baru.Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalarn jumlah dan waktutertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakanindustri pionir.
d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman

ModalPemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal Kota Medandiberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-
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bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebutsifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukanevaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentifpenanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahandan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas,kemudahan, dan/atau insentif. Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepadaKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan untukdibahas dengan kepala-kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnyaditindaklanjuti oleh kepala-kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan dalampembahasan.
4.2.7 Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan

Penanaman ModalArah kebijakan promosi, kerjsama dan kemitraan dalam penyelenggaraanpenanaman modal Kota Medan sebagai berikut:a) Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarikdengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusunrencana tindak image building lokasi penanaman modal;
b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), terarahdan inovatif;c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modalyang telah ditetapkan;d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPDterkait di tingkat kota, propinsi, maupun ditingkat nasional;e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untukmentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
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BAB 5

PETA PANDUAN (ROADMAP)
IMPLEMENTASI RUPMK

5.1 PRINSIP DAN ACUANPeta Panduan (Road Map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan baik jangkapendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapatdijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untukkesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Investasi Kota Medan2018 - 2025” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanRencana Umum Penanaman Modal.Roadmap Investasi Kota Medan 2018-2025 memiliki keterkaitan denganRencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan yang termuat dalam Visi KotaMedan 2025. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi olehkomprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidangpenanaman modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi YangMenarik Dan Kondusif Dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan Dan PenanamanModal Untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan Yang Multikultural, Berdaya Saing,Humanis, Sejahtera Dan Religius”.Penyusunan Roadmap Investasi Kota Medan 2018-2025 dimaksudkan untukmengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangkapendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif
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dalam mendukung kebutuhan investasi di Kota Medan, adapun tujuan RoadmapInvestasi Kota Medan 2018-2025 adalah:a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kota Medan; danc. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dan pihak-pihak lainnyadalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.
Sasaran dari Roadmap Investasi Kota Medan 2018-2025 adalah sebagai berikut:a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembanganinvestasi.b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kota Medan.
5.2 TAHAPAN PELAKSANAAN RUPMK

A. Tahap ITahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan(Tahun 2018-2019).Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:
 Membukan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyekstrategis agar segera diaktualisasikan;
 Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal denganpenyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenaipenanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah;
 Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dandipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW;
 Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesakuntuk diperbaiki atau diselesaikan;
 Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untukpengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan
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pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri danmampu bersaing di tingkat global;
 Membuat Perda tentang Penanaman Modal;
 Membentuk kelembagaan Penanaman Modal.
 Memiliki Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL)
 Melakukan E-Document (Semua dokumen kantor dibuat elektronik)

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengantetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengankarakteristik sebagai berikut:
 Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
 Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasidengan baik;
 Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kota Medandengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;
 Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif denganmemanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
 Penguatan kelembagaan;
 Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.

B. Tahap IITahap II: Perceptan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Usaha Jasadan Perdagangan (2020-2022)Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkanperekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulandaerah yag didukung dengan infrastruktur kota yang memadai. Pada tahap inikegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:
 Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah,instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan.
 Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah jasa dan perdagangan.
 Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadiandalan wilayah.
 Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
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 Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung olehkesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabeldengan sistem informasi data yang kredibel;
 Mengkaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetapmenggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengankarakteristik sebagai berikut:
 Meningkatnya ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;
 Meningkatnya ketersedian infrastruktur yang menunjang Usaha Jasa danPerdagangan;
 Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antaraPemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah KotaMedan dengan Swasta;
 Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasisecara optimal, cepat dan akurat;
 Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

C. Tahap IIITahap III: Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (2023-2024)Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara lain diwujudkanmelalui:
 Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapakecamatan di Kota Medan.
 Menjembatani UMKM dengan INVESTOR supaya dapat bersanding denganharmonis dan aman.
 Mengoptimalkan pemanfaatan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhanIndustri besar.
 Pengembangan industri skala besar di bagian utara Kota Medan.

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetapmenggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengankarakteristik sebagai berikut:
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 Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampumenciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukumpemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil,menengah dan besar;
 Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kota Medan dan swasta dalampengembangan UMKM;
 Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaanyang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulankomparatif dan keunggulan kompetitif;
 Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasisecara optimal, cepat dan akurat utuk investasi industri skala kecil,menengah dan besar;

D. Tahap IVTahap IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2024-2025)Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kota Medan sudah tergolong keperekonomian maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomidaerah kearah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambilsebagai berikut:
 Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakanruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dankeunggulan masing-masing;
 Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerahdengah produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
 Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik;
 Mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GISsehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasiinvestasi;
 Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakinkomprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanamanmodal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antarwilayah, nasional dan internasional.
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Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetapmenggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengankarakteristik sebagai berikut:
 Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antaraPemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah KotaMedan dengan Swasta;
 Managemen penanaman modal yang lebih baik;
 Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan denganmenerapkan standar internasional;
 Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khususpeningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.
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BAB 6

PELAKSANAAN

6.1 PELAKSAANTerhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMKmemerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)didukung oleh Pemerintah Kota Medan, masyarakat dan dunia usaha,berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPMK Medan dengansebaik-baiknya;2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kota Medanberkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPMK Medan ini denganmengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPMK Medan ini;4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan penanamanmodal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPMKMedan ini;5. Dalam pelaksanaan RUPMK Medan ini wajib berpedoman kepada Rencana TataRuang Wilayah Kota Medan agar terwujud keselarasan dan kesinambunganpembangunan;
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6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antaradengan Pemerintahan Kota Medan dengan Pemerintah Daerah lainnya danPihak Ketiga; dan7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kota Medan dijadikan bahanmasukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM Kota Medan

VISI Terwujudnya Iklim Investasi Yang Menarik Dan Kondusif Dengan Dukungan Pelayanan Prima Perizinan Dan Penanaman Modal Untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan Yang Multikultural, BerdayaSaing, Humanis, Sejahtera Dan ReligiusMISI 1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan2. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif4. Meningkatkan pelayanan prima perizinan dan non perizinan

No
Fokus

Pengembangan

Tahap 1
Sasaran Lokasi Kebijakan1. Umum Kemudahan dan kejelasan regulasi tentang investasi dengan menyusunPerwali mengenai insentif dan kemudahan regulasi investasi Kota Mewujudkan regulasi dan kebijakan yang mempermudah penanaman modal sertamemberikan insentif bagi investor yang berinvestasi sesuai RTRWPembuatan SOP untuk pelayanan prima dalam perizinan maupunpenanaman modal dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal. Kota Pembuatan SOP untuk Pelayanan Prima perizinan maupun penanaman modal yangsesuai budaya lokalPeningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanamanmodal Kota Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untukmemberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modalmenuju kepada Pelayanan Prima. Kota Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayanistakeholder, sesuai dengan standar Pelayanan Prima.Sistem Informasi Perizinan dan Pelayanan Modal. Kota Penyederhanaan system perizinan agar mempercepat proses pemberian izin.Pembuatan system informasi untuk penanaman modal yang menyediakankemudahan informasi mengenai investasi yang dapat dilakukan oleh investor di KotaMedan secara online (SIMPEDAL)Sosialisasi prosedur perizinan dan kesempatan penanaman modal Kota Pentingnya kesadaran masyarakat akan kemudahan prosedur pengurusan izin sertaadanya kesempatan-kesempatan investasi yang bias dilakukan.
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Pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya kreatifita dan inovasibagi usaha yang mereka lakukan. Kota Pelatihan ini berupaya untuk membuka persepsi masyarakat akan pentingnyamelakukan usaha-usaha kreatif dan inovatif untuk melakukan usaha mereka agarbias bersaing dengan daerah lain.Penerapan e-document Kota Dokumen-dokumen kantor mulai disimpan secara elektronik dan mengurangidokumen dalam bentuk kertas.Promosi potensi dan unggulan daerah Provinsi,Nasional danInternasional
Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasiyang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspeklainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi sebagaipendukung perekonomian daerah.2. Bidang Pangan Produktifitas perdagangan hasil pertanian dan produk pengolahan hasilpertanian Kota Meningkatkan pengembangan industry produk pertanian dan perkebunan untukmemperkuat peran sektor perdagangan dan industry sebagai penggerak utamaperekonomian daerah.3 BidangInfrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomiandan kualitas jaringan infrastruktur wilayah Kota Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dankualitas jaringan infrastruktur wilayahPembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan danpariwisata. Kota Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan pusatjasa, perdagangan dan pariwisata.Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. Kota danseluruhkecamatan
Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umummassal (SAUM) seperti LRT, BRT dan jalur KA yang menghubungkan bagian utara-selatan, timur-barat Kota Medan.4 Bidang Energi Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energy listrik yangdibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan, dan industry. Kota Meningkatkan pengembangan jaringan energy alternatif yaitu biodiesel, PLTS, PLTDdan SUTET.Optimalisai/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik. Kota Pengoptimalisasian pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan saranaprasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan)dan mekanisme kerjasama Pemerintah Swasta untuk pengembanganenergy baru dan terbarukan.

Kota Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prasarana)dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) dan mekanismekerjasama Pemerintah Swasta untuk pengembangan energy baru dan terbarukan.
5 BidangPerdagangan Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahanbaku, pemasaran produk pertanian dan industri pengolahan serta wilayahpersebarannya.

Kota Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku,pemasaran produk pertanian dan idustri pengolahan serta wilayah pesebarannya.
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Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan saranaprasarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan)sektor perdagangan, jasa keuangan dan pariwisata.
Kota Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (penyediaan sarana prasarana)dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) sektor perdagangan,jasa keuangan dan pariwisata.Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yangmemiliki keterkaikan besar ke depan (forward linkage) dan kebelakang(backward linkage)
Kota Mengembangkan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memilikiketerkaikan besar ke depan (forward linkage) dan kebelakang (backward linkage)

No
Fokus

Pengembangan

Tahap II

Sasaran Lokasi Kebijakan

1. Umum Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan tidak salingbertentangan Kota Harmonisasi regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangandan lebih pro investasi.Pembuatan Prosedur Pengawasan Regulasi tentang investasi Kota Pembuatan prosedur monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehinggapenerapan regulasi tersebut dapat lebih baik.Penerapan Pelayanan Prima dalam perizinan maupun Penanaman Modal Kota Penerapan Pelayanan Prima.Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanamanmodal Kota Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untukmemberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal. Kota Melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala untuk membiasaakan SDM melakukanpelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Prima dalam melayani stakeholder.Memepertemukan stakeholder penanaman modal sehingga terjadi interaksidan komunikasi yang akan menimbulkan terjadinya saling pengertian. Kota Membuat suatu forum pertemuan stakeholder secara berkala (1 bulan sekali) untukmembahas masalah-masalah yang terjadi di Penanaman Modal dan sekaligussebagai ajang untuk membina hubungan baik antara pengusaha besar, UMKM danPemerintah untuk peningkatan kesejahteraan bersama.Pemanfaatan Sistem Informasi Perizinan dan Pelayanan Modal. Kota Sosialisasi system perizinan agar masyarakat sadar akan kemudahan yang bisamereka dapatkan dari system yang baru. Sosialisasi kepada masyarakat mengenaikegunaan system penanaman modal yang menyediakan informasi mengenaipenanaman modal yang bisa diakses secara online dan terupdate.
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Mengoptimalkan UMKM Lokal untuk memenuhi permintaan perusahaanbesar Kota Penyelarasan hubungan antara UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk salingbekerjasama.Insentif dan Kemudahan Kota Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di bidangjasa, perdagangan dan industry yang berinvestasi sesuai dengan RTRW Kota Medan2. Bidang Pangan Produktifitas perdagangan hasil pertanian dan produk pengolahan hasilpertanian Kota Meningkatkan pengembangan industry produk pertanian dan perkebunan untukmemperkuat peran sektor perdagangan dan industry sebagai penggerak utamaperekonomian daerah.3 BidangInfrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomiandan kualitas jaringan infrastruktur wilayah Kota danseluruhKecamatan
Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dankualitas jaringan infrastruktur wilayah

Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat jasa, perdagangan danindustry pengolahan dan pemasaran. Kota Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkanpusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembanganUMKM dan Koperasi. Kota Mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKMdan Koperasi.Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadikawasan strategis di Kota Medan. Kota Mempercepat pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang menjadikawasan strategis di Kota Medan seperti akses jalan menuju MIC, Kawasan BudayaKotta China dan Danau Siombak.Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. Kota danseluruhkecamatan
Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umummassal (SAUM) seperti LRT, BRT dan jalur KA yang menghubungkan bagian utara-selatan, timur-barat Kota Medan.4 Bidang Energi Memperluas dan mengembangkan jaringan prasarana energy listrik yangdibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan, dan industry. Kota Memperluas pengembangan jaringan energy alternatif yaitu biodiesel, PLTS, PLTDdan SUTET.Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastianpenggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energy melauiperaturan perundangan yang jelas dan konsisten.

Kota Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastianpenggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energy melaui peraturanperundangan yang jelas dan konsisten.Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorongpercepatan pengembangan UMKM dan Koperasi Kota Mengembangkan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatanpengembangan UMKM dan Koperasi
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5 BidangPerdagangan Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi danekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahanbaku dan pemasaran industry pengolahan, industri kimia dan logam.
Kota Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi danekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan bakudan pemasaran industry pengolahan, industri kimia dan logam.Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastianpenggunaan lahan dan kepastian berusaha melaui peraturan perundanganyang jelas dan konsisten.
Kota Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastianpenggunaan lahan dan kepastian berusaha melaui peraturan perundangan yangjelas dan konsistenPengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yangmemiliki keterkaikan besar ke depan (forward linkage) dan kebelakang(backward linkage)
Kota Mengembangkan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memilikiketerkaikan besar ke depan (forward linkage) dan kebelakang (backward linkage)

Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM danKoperasi. Kota Mengembangkan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM danKoperasi.Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukanpengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan. Kota Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasandan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.
No

Fokus

Pengembangan

Tahap III

Sasaran Lokasi Kebijakan1. Umum Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan tidaksaling bertentangan Kota Harmonisasi regulasi kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangandan lebih pro investasi.Pelaksanaan dan Pengawasan Regulasi tentang investasi Kota Evaluasi dan monitoring regulasi mengenai penanaman modal sehingga penerapanregulasi tersebut dapat lebih baik.Penerapan Pelayanan Prima dalam perizinan maupun Penanaman Modal Kota Penerapan Pelayanan Prima.Peningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanamanmodal Kota Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untukmemberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal. Kota Melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala untuk membiasaakan SDM melakukanpelayanan sesuai dengan standar Pelayanan Prima dalam melayani stakeholder.Megkaitkan SIMPEDAL dengan informasi mengenai produk-produk unggulan. Kota Mengkaitkan system informasi penanaman modal dengan informasi-informasimengenai produk unggulan daerah dan potensi investasi industry sehingga bisamemberikan gambaran yang jelas kepada investor apa yang bisa ditawarkan olehKota Medan (supply side)
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Insentif dan Kemudahan Kota Pemberian insentif dan kemudahan bagi pemohon penanaman modal di bidangindustry yang berinvestasi sesuai dengan RTRW Kota Medan2. Bidang Pangan Produktivitas hasil industri pengolahan produk pertanian, untuk mendukungekonomi rakyat Kota Meningkatkan pengembangan industry pengolahan pertanian sebagai produk lokaldan meningkatkan produktivitas perdagangan produk pertanian untuk memperkuatperan sektor perdagangan dan industry sebagai penggerak perekonomian daerah.Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti(industri pupuk dan tranportasi, perdagangan) Kota Mengembangkan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industripupuk dan tranportasi, perdagangan)Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubunganindustrial. Kota Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial.
3. BidangInfrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomiandan kualitas jaringan infrastruktur wilayah Kota danseluruhKecamatan

Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dankualitas jaringan infrastruktur wilayah
Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastrukturseperti Industri (semen, baja) transportasi, perdagangan. Kota Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur sepertiIndustri (semen, baja) transportasi, perdagangan.Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, danpariwisata. Kota danseluruhkecamatan

Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkanpusat perdagangan, industri dan pariwisata.
Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembanganinfrastruktur nasional. Kota Mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembanganinfrastruktur nasional seperti program infrastruktur jalan lingkar luar Kota Medan.Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. Kota danseluruhkecamatan

Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umummassal (SAUM) seperti LRT, BRT dan jalur KA yang menghubungkan bagian utara-selatan, timur-barat Kota Medan.4. Bidang Energi Perluasan jaringan prasarana energy alternatif yaitu biodiesel, PLTS, PLTDdan SUTET. Kota danseluruhKecamatan
Memperluas pengembangan jaringan energy alternatif yaitu biodiesel, PLTS, PLTDdan SUTET.

Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan  yang terintegrasi denganpengembangan sumber energi nasional untuk memenuhi kebutuhan energydi kawasan industry Kota Medan.
Kota Mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan  yang terintegrasi denganpengembangan sumber energi nasional untuk memenuhi kebutuhan energy dikawasan industry Kota Medan.
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Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energy sepertiIndustri alat transportasi, mesin dan pipa. Kota Mengembangkan sektor strategis pendukung pengembangan energy sepertiIndustri alat transportasi, mesin dan pipa.5. BidangPerdagangan Pengembangan sektor industry pengolahan, kimia dan logam denganpemberdayaan UMKM dan Koperasi. Kota danseluruhKecamatan
Mengembangakan sektor industry pengolahan, kimia dan logam denganpemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi danekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku(setengah jadi), industri kimia dan logam
Kota Memberikan Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi danekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku (setengahjadi), industri kimia dan logamPengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melaluipendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdaganganbarang jadi dan jasa , industri kimia dan logam.
Kota Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melaluipendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdaganganbarang jadi dan jasa , industri kimia dan logam.Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubunganindustrial yang harmonis. Kota danseluruhKecamatan

Meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrialyang harmonis.
Pengembangan sektor industry pengolahan, kimia dan logam yangterintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi. Kota Mengembangkan sektor industry pengolahan, kimia dan logam yang terintegrasidengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi.

No
Fokus

Pengembangan

Tahap IV

Sasaran Lokasi Kebijakan1. Umum Pembuatan Kajian tentang regulasi-regulasi agar pro investasi dan masihrelevan terhadap perkembangan investasi yang ada Kota Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi-regulasi yang ada sesuai trendinvestasi yang ada.Pelayanan prima dalam perizinan maupun penanaman modal Kota Pelayanan PrimaPeningkatan sarana dan prasarana untuk perizinan maupun penanamanmodal Kota Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal untukmemberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholderMemaksimalkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintahsehingga pengusaha tidak berpikir untuk menginvestasikan modalnya keluardaerah
Kota Memaksimalkan forum temu pengusaha, masyarakat, UMKM dan pemerintahsehingga pengusaha tidak berpikir untuk menginvestasikan modalnya keluardaerah dan mau berpikir bersama untuk mengembangkan Kota Medan secarabersama-sama agar menjadi Kota Pusat Perdagangan.
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Pelatihan-pelatihan SDM dalam hal perizinan maupun penanaman modal Kota Meningkatkan kemampuan SDM agar bias lebih professional dalam melayanistakeholderMengoptimalkan SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga Investordapat mengakses informasi investasi langsung dari mobile devices. Kota Pengembangan system informasi penanaman modal online yang tidak hanyamenyediakan informasi mengenai investasi yang tersedia namun jugamenghubungkannya dengan potensi pasar yang ada sehingga investor langsungdapat melihat kesempatan yang tersedia (Business Opportunity) dengan GIS dari
mobile devices.Sistem perizinan sudah benar-benar online Kota Sistem perizinan sudah benar-benar online dimana pemohon sudah tidak perlu lagidatang ke kantor perizinan namun bias langsung mengirimkan dokmen maupunmenerima izin secara online.Kota Medan menjadi pusat perdagangan (Trade Center) Kota Kota Medan menjadi Pusat Perdagangan yang akan menarik pengusaha dari local,nasional dan regional untuk menjual produk unggulannya di Kota Medan.2. Bidang Pangan Produktivitas hasil industri pengolahan produk pertanian, untuk mendukungekonomi rakyat Kota Meningkatkan pengembangan industry pengolahan pertanian sebagai produk lokaldan meningkatkan produktivitas perdagangan produk pertanian untuk memperkuatperan sector perdagangan dan industry sebagai penggerak perekonomian daerah.Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan KotaMedan yang berbasis teknologi dan inovasi. Kota Meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan KotaMedan yang berbasis teknologi dan inovasi.Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubunganindustrial. Kota Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial.

3. BidangInfrastruktur Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomiandan kualitas jaringan infrastruktur wilayah Kota danseluruhKecamatan
Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dankualitas jaringan infrastruktur wilayah

Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan danmenciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier effect yang besar. Kota Meningkatkan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan danmenciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier effect yang besar.Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat perdagangan, industri, danpariwisata. Kota danseluruhkecamatan
Meningkatkan ketersediaan dan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkanpusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Peningkatan fasilitas penunjang transportasi. Kota danseluruhkecamatan
Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi seperti sarana angkutan umummassal (SAUM) seperti LRT, BRT dan jalur KA yang menghubungkan bagian utara-selatan, timur-barat Kota Medan.
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4. Bidang Energi Perluasan jaringan prasarana energy alternatif yaitu biodiesel, PLTS, PLTD. Kota danseluruhKecamatan
Memperluas pengembangan jaringan energy alternatif yaitu biodiesel, PLTS, PLTD.

Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Kota Medanyang berbasis teknologi dan inovasi. Kota Melaksanakan penelitian dan meningkatkan citra energi Kota Medan yang berbasisteknologi dan inovasi.Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapatmemenuhi kebutuhan industri dan perdagangan Kota Medan yang berbasispengetahuan (knowledge-based- energy) dan teknologi.
Kota Menyediakan variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhikebutuhan industri dan perdagangan Kota Medan yang berbasis pengetahuan(knowledge-based- energy) dan teknologi.5. BidangPerdagangan Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektorperdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan. Kota danseluruhKecamatan

Mengembangakan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangandan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan
Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramahlingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kota danseluruhKecamatan

Meningkatakan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramahlingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubunganindustrial yang harmonis. Kota danseluruhKecamatan

Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrialyang harmonis.
Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdaganganyang berbasis teknologi dan inovasi. Kota Meningkatkan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdaganganyang berbasis teknologi dan inovasiPengembangan sektor perdagangan dengan skala besar, mempercepatdistribusi barang dan jasa, energy terbarukan yang berbasis padapengetahuan dan teknologi.

Kota Mengembangakan sektor perdagangan dengan skala besar, mempercepat distribusibarang dan jasa, energy terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi
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LAMPIRAN 2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.

No Rencana Proyek Kondisi Saat Ini Permasalahan Pokok Langkah-langkah Pemecahan Masalah

Sektor Unggulan1. Bidang Perdagangan dan Jasa  Peruntukkan lahan perdagangan dan kawasanindustri yang belum dapat dipastikan status danwilayahnya.
 Kesiapan daerah dalam mengembangkan produkunggulan daerah dan sumber daya manusia untukpengembangannya
 Perencanaan pengembangan perdagangan untukskala internasional yang belum ada.
 Sarana dan prasarana umum (transportasi,aksesibilitas, dll) di Kota Medan masih terbatassehingga investor masih enggan untuk

menanamkan modal.

 Data potensi, peluang investasi dan penyajianinformasi Penanaman Modal masih belum akurat.

 Kendala dalam Rencana Tata Ruang Kota Medan.
 Jenis Produk Unggulan dan lokasi yang belumdapat ditentukan.
 Kajian ilmiah.
 Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umumyang memadai untuk kegiatan perdagangan skalalokal, nasional dan internasional.
 Penyediaan informasi peluang investasi dibidangperdagangan, jasa, dan industri masih terbatas.

 Penetepan kawasan perdagangan dan industripada revisi RTRW Kota Medan.
 Pelaksanaan penelitian untuk  mengidentifikasipotensi unggulan dan sumber daya yangdimiliki.
 Penentuan lokasi dan jenis produk yang menjadiunggulan serta sumber daya yang dimiliki.
 Melakukan koordinasi terpadu lintas sektordalam mengupayakan peningkatan sarana danprasarana umum pendukung perdagangan danjasa, dan industri.

Sektor Pendukung2. Bidang Infrastruktur  Jalan baru yang dibuat/baru diperbaiki olehPemerintah sering rusak.
 Belum lancarnya distribusi barang, jasa daninformasi.

 Pemerintah telah menerbitkan Perda tentangjalan tetapi angkutan yang melewati jalan telahmelebihi tekanan.
 Lambatnya distribusi barang, jasa dan informasiakan mengurangi daya saing produk nasional.

 Menarik investor untuk melakukan kerjasamadengan Pemerintah.
 Para Pengusaha Perindustrian harusmembangun jalan kusus.
 Menyusun blue print infrastruktur secaraberksesinambungan.



Rencana Umum Penanaman Modal Kota Medan
Tahun 2017

DPMPTSP Kota Medan IV-12

3. Bidang Pariwisata  Sarana dan prasarana umum (transportasi,aksesibilitas, dll) di daerah tujuan wisata masihterbatas sehingga investor masih enggan untukmenanamkan modal.
 Banyaknya lahan/ kawasan daya tarik wisata yangbelum jelas statusnya.
 Masih kurangnya investor di bidang pariwisata.

 Belum ditunjangnya sarana dan prasarana umumyang memadai.
 Investor memerlukan kejelasan status secarayuridis dari Pemerintah Kota Medan mengenaikawasan daya tarik wisata yang potensial untukberinvestasi.
 Penyediaan informasi peluang investasi dibidangpariwisata masih terbatas.

 Melakukan koordinasi terpadu lintas sektordalam mengupayakan peningkatan sarana danprasarana umum pendukung pariwisata.
 Menginventarisir kawasan daya tarik wisatayang tidak bermasalah (clear area) danditawarkan kepada calon investor.
 Memaksimalkan promosi potensi pariwisatakepada calon investor.4. Bidang Energi  Berhentinya produksi sementara akibat seringnyapemadaman listrik di Kota Medan.

 Sudah ada perusahaan yang akan berinvestasi dibidang energi untuk memenuhi kekurangan energidi bidang industri di Kota Medan.

 Pemenuhan kebutuhan energi Kota Medan saatini belum dapat terpenuhi karena izin investasienergi yang terlalu lama.
 Sulitnya menemukan sumber daya untuk energibaru yang terbarukan di wilayah Kota Medan.

 Melibatkan pihak swasta untuk pemenuhanenergi di Kota Medan.
 Pemenuhan energi untuk kawasan industribesar Kota Medan harus diinvestasikan secaraterpisah dengan kawasan perdagangan KotaMedan.
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