
 

 

A. Llotar 8eh"""' Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia tetdiri ~ pemerintaban pusa1, d.aerab_ Propinsi dan 

Kabupatenlkota. Sebagai konsekuensi dari pada pasal 18 UUD 1945, yang kemudian 

diperjelas dengan OBHN maka pemerintaban diwajibkan untuk melaksnMkan asas 

dcstntralisasi dan dekooscntrasi daLtm melaksanalcan pemerintaban di daenth. Selanjutnya 

di dalam Undang-undang Nomor 32 T abuo 2004 tentang polcol< pemerintahao menyatakan, 

materinya penyeraban wewen.ang pemerintaban pusat pada daerah dalam ketangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pada daerah sekarang ini diberikan suatu hale dan tanggung 

jawab dalam mengelola urusan rumah tangganya sccara mandiri yang berkaitan peda 

pemcrintaban, pembangunan dan kemasyarak.atan. Oleh karena itu. daerah otonom 

berweoan& melakukan tugasnya atas inisiatif dan kebij•ksanan scndiri. 

Dalrun melalc.sanakan tugas tetsebut daeroh otonom tidak saja mengelola secara 

tekhnis dan m~emen, akan tctapi barus mampu juga membiayai segala unsur yang 

dilimpahkan kepodanya. Karma ciri yang tcrpenting bagi yang di deseotralisasilcan ialab 

bahwa ia mempunyai sumber-sumber kenangan seodiri uotuk membiayai pelaksa!I88JI 

tugas. 

Sumber-sumber k~-uang;m yang dimaksucl adalah swnber pendapatan g~m& untuk 

membiayai suatu pembangunan daeroh. Namun dalam konteks otonoml daerah, 

kemampuan daerah banya diulcur kemampuan daerah dalam usaha mengadakan 

identifibsi IIIIlS Pendapatan Asli Daerab (PAD). Hal ini beralasan karena yang dikatahn 
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otonomi daerab adalah kcmampuan keuangan 5e(:ata mandiri. Oalam hubungan ini 

menurut Riwukaho (I 991) mengandung perspelctif. 

I. Bagaimana daerah kota diberikan yang Jebih besar dalam mengelo~ sumber-sumber 

keuangan daerah. 

2. Diberikan tugas yaitu yang secara optimal kepada <finas..dinas dae1ab sebapi organ 

pebWana otonomi daerah. 

Untuk itulah pemerintab daerab dengan sekuat tenag~~ menggali sumber-sumber 

keuangannya. Pe:ngaturan rneogenai sumber-surnber keuaogan dacrab tertuang dalam 

Undang-undaog Nomor 22 Tahun 1999 pasaJ 79 eli mana ditegaskan bahwa sumber-sumber 

lceuangan daerah dapal berasal dati : pendapalan asli daerah, piojarnan daWl dan lain-lain 

pendapatan daerah yang syah. OaJarn kooteks ini otonomi damb atau clalam hal 

kemampuan daerah melabanabo rugasnya sendiri. Malca peoglwilan dael8h dibatasi 

pada pendapetao asli daerah, k.arena ~pat•o asli daerah ini merupalcan penghasilao 

yang 5e(:ata absolut diperolelt dari sumber daya elconomi lolcal. Salah saru swnber daya 

elconomi adalah perusahaan daerah. Perusahaao dacnh tersebut barus dikelola ~ 

lebih profesional agar peru.sahaan daerah tersebut clapat rneoyumbangkan keuntuogao bagi 

daerah. Setiap lCabupateo/Kota di IDdoncsia terdapat berb8gai DioiiS daerah YaDII dibeorok 

untuk rneoggali sumber -sumber keuangan yaitu diaowanya : Dinas kebersibao, Dinas 

kesebatan, Dinas periodustriao dan perdagan8Jill, Dinas pettaoian Dinas l'mamanao dan 

lain lain. 

Dolam Uodaog-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan 

Ruang meoyatalcao bahwa ~Kewajibao dalam memelihara kualltas ruang merupabn 

pencenninao rasa taoggungjawab sosial sdiap ruang temadap pemanfaatan ruang". 
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Pengembangan Ruang Terbuka Hijou Medan dimulai sejak 1ahun 1980 yang 

mdiputi pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan, jalur hijau, kebun dan 

pekatangan sena ruang terbuka bijau, untuk pembaoguoan dan pemeli:baraan dibentuk 

Oinas Perlam8nan Kota Medan seba&ai wadab pengelolaan pembaogunan dan 

pcmelibaraan taman, penghijauan, tempet prm•kaman dan rdtlame (Dinas Penamanan 

Kota Medan, 2003). 

Dalam pertcmbangan selanjutnya untuk menuju Kota Medan yang BEST ARI 

(Bersib, Tertib, Ama11, Rapi dan lndab) Oinas Pertamanan Kota Medan lebih 

memfokuskan pada faktor--falctor ruang terbuka rujau atau taman-taman leota baik yang 

berada di teogab-tengah kota manpeun dipioggir, sepenjang jalan roaupun tempat 

pemakaman Keadaan ini seluruhnya untuk memenuru dan meningkatlcan Jrualitas udara 

clc:npl mcnyerap karbon dioksida se11a memproduk.si oksigen (Dinas Pertamruwl Kota 

Medan, 2003). 

Demikian besamya peogll!\lh twnbuh·tumbuhan dalam menangani laisis 

lingkungan terotama di daerah pcnoiAIID, maka perlu dilalrukan pelestari311 hutan. namun 

keadaan sebenarnya yang terjadi justtu kebalikannya, begitu loasnya hutan yang dirambab, 

dihaneurbll, dan kegiatan ini selalu tidak ttljangkau oleh aparat hukurn yang beljarak jauh 

dari lotasi perambaban, maka dipcrlukan tindakan altematif berupa membentuk bulan leota 

berupa taman. 

Peagaruh pembangunan kota kepada lin&Jcungan sebagaimana disebulkan Salim 

(1986) adalab lebih besar dari pada pengaruh pembanguoan desa. Pengaruh pertama ialah 

lwena pembangunan kota mengubab keadaan lisilc lingkungan alam meqjadi linglrungan 

bualaD lD8llUSia. 0a1am kota keadaan tingkungan alam sulit dipertahankao kelcstarian 

dalam wujud aslinya sebingga labirlab lingkungan buatan manusia maka lahlrlah sampeb, 

penc:emaran udara, sungai. Pengaruh kedua ialab terlladap perubaban linglamgan social 
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masyarnkat yang bidup dalam kota. Semula bidup masyarakat Jebih akrab dan hubungan 

antar manusia saling toJoog menoJong menjadi Jrurang akrab dan masing-masing berusaha 

memecahkan masalahnya seodiri-seodiri. Berbagai keperluan semaltin sulit diusahakan 

sendiri sepertJ keperluan air minum, energi, angkutan, pelayanan kesellatan dan Jain-Jain 

keperluan yang Jazim disebut pelayanan umum (public utilitks). Sebingga pemerintah ltota 

barus tampil ke depan membeti berbagai keperluan pelayanan umwn, akan tetapi 

bagaimana lllt!!lenubi berllagai kepeduan pelayanan umum ini dengan dana keuangan 

yang terbatas. 

Dalam upaya peJayanan kola Medan yang bersih, aman, indah, rapi maka Dinas 

Pertamanan Kota Medan barus melakukan peogembangan tata :ruang kota yang 

berwawasan linglcungan dan perlu kebijakan 11ntuk penataan dan pembangunan tata IU8Dg 

kola yang berwawasan linglcuugan. 

Kebibajakan penataan dan pembangunan tata ruang kota barus memiliki 

ekstemallias positif yakru dengan pembangunan pembangunan tata ruang kola membawa 

manfaat bukan saja terbadap pemerintah lapi juga bagi masyarakat. Deogan perkataan lain 

pembangunan taman kota dan lampu jalan bukan saja akan berdampak bagi keindaban kota 

Medan. tetapi juga mernbawa dampak scbagai tempat rekreasi bagi masyarakat. 

Sebagai UllSUT pelaksana di bidang pertamanan dan keindaban kota Dinas 

Pertarnanan menetapkan anggaran di bidang taman dan Jampu peneningan jalan umum 

dengllll program-program dan keglatan mulai tahun 2004 - 2010 ~an biaya 

sebagaimana terlihat pada Tabell.l. 
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Tabel 1.1. Realisasi Bidang Taman 

Tabun Triwulan Rr:~lisasi % 

I 600000000 70.59 

2004 u 620000000 72.94 

m 850000000 94.44 

I 1000000000 I 90.91 

200S u 900000000 100 

m 800000000 100 

I 1100000000 100 

2006 u 1000000000 100 

m 900000000 100 

I 1200000000 100 

2007 n 900000000 90 

m 800000000 n.73 

I 1210000000 85.82 

2008 n 920000000 90.2 

Dl - 1100000000 91.67 

Sum~: Oinas PertaroaoM Rota Medin 

BerdasaJtan label L I dapat dilibat babwa 3clama S tabun tenkhir realisasi bidang 

tamaD pada umumnya djhtekan sangat baik yakni $<~lap triwulao bampir meocapai target 

I 00% dati yaug dianggarlcan 

Tabun Tri...-wan R "''isasi % 

' ' 
1 2830000000 I 100 

2004 n 1430000000 58.85 

m 1630000000 61.98 

I 4000000000 95.24 

2005 ll 2200000000 68.15 

m 1220000000 54.95 
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I 3800000000 79.17 

2006 n 1800000000 64.29 

m 1940000000 65.99 

I 4800000000 92.31 

2007 n 4000000000 , 95:24 

m 2290000000 69.6 

I 5650000000 100 

2008 n 2650000000 56.99 

m 2~ 78.14 
I 

Swnber : I inas Pertamanan Kota Medan 

Berdasadcan label 1.2 dapal dllibat bahwa enggaran bidang lampu peoerangan j alan 

umwn pada umwnnya dikalalclln lcurang balk, karena umiJJJUJya relaisasi anggaran dibawab 

800/o dan !tanya 2 ltali meocapai realisa.si. 

Bertilil< tolak dari uraiaJ>.uraian eli aw maka penulis meniSa tertarik uotult 

melakukan penelitian yang beojudul "pengaruh aoggaran pemerintab kota mcdan eli bidaog 

taman dan Lampu Penerangan Jalan Umwn (LPJU) terhadap keindaban kota 

Berdasarkan peqjelasan di alas, maka yang akan diteliti dalrun penelitian ini adalab: 

I. Bagaimanalcab anggaran pemerinlab kota Medan dalam pcmbangunan di bidaog 

uunan dan penerangan lampu jalan wnum eli wilayah ltota Medan. 

2. Apekab angglllao taman dan penerangan lompu jalan wnum mempunyai pengarub 

positif dan sigJlifikan terhadap keindaban Kota Medan. 

C. Tujua Ptt~elitiu 

Bertumpu pada perm•salaban eli otas. maka tujullll dari peoolitian inl sesuai 

permasalahan yang telab dirumusbn adalab : 



 

 

7 

I. Untulc meogbji kebijakan pemerintab kota Medan dalam pembangunao di bidang 

IIIIIID din peneranaan lampu jalan umum dJ wilayah kota Medan. 

2. Uno* me11gkaji Apabh pemb!!lglll• - din peoaaopo lampu jalan umum 

mempunyai peogaruh yang positif dan sigoifibn terbadap keindaban Kota Medan. 

D. Maafut Peatlldu 

Hasi1 dari peJalrsaMNQ penelitian ini dibaraplc.an hamanfaat : 

I . Bagi i1mu Paigdahuan: sebogai babalmM!.bn da!lm lllC!akukan kajian kebijakan 

pembangunao di K04a Medao 

2. Bagi pemerinmb· sebagi bahan masukan UDlUk menenrukanarah ke.bijakan dalam 

~ lmgkungan Kola Medan 

3. Bagi Masyarakat: sebagal pdaymaa kepada masyarabt dalam penyediaan sanma 

din prasanoa untuk keperluan relacasi maupun kegialaD etoromi. 


