
NOTULENSI KEGIATAN SIDANG PLENO III 

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)  

WS BELAWAN ULAR PADANG 
Selasa, 10 November 2015 

Hotel Santika dyandra 

 

 

1. Pembukaan  : Kepala Bappeda Provsu  

2. Kata Sambutan : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II 

     Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara 

3. Materi  : Pengendalian Banjir Kota Medan Dan Sekitarnya  

4. Sidang Pleno III 

Sesi I : Paparan dan Diskusi Tanya Jawab dengan Kepala Seksi Pelaksana Balai Wilayah Sungai 

Sumatera II (Ir. Junjungan Saragih, ME) dan Calon Walikota/Wakil Walikota (“BENAR dan 

REDI”) 

No. Nama / Instansi Kritik, Masukan dan Saran Tanggapan 
1. Boas Hutagalung 

(LPPM-USU) 

- Mengenai Kolam retensi, ada 

beberapa lokasi yang telah kami 

study tentang hal ini yaitu: 

Sungai Belawan, Sungai 

Selayang, Sungai 

Babura/Sumatera Village, Sungai 

Deli dekat jembatan avros. 

Harus ada pembebasan lahan.  

- Sungai Deli, pembebasan 

kampung aur mereka 

mengharapkan agar dilakukan 

ganti untung. Mereka juga 

bersedia untuk menempati 

rusunawa apabila disediaan 

untuk realokasi mereka. 

- Backwater, perlu dipikirkan 

untuk penangani sungai di USU 

agar tidak selau terjadi banjir. 

Karena air sudah tidak dapat 

ditampung oleh drainase 

perkotaan. 

- Saya mengharapkan ini semua 

menjadi program/perhatian dari 

Walikota nantinya. 

- Ini adalah informasi yang akan 

menjadi referensi buat kami. 

Dari hasil diskusi kami dengan 

warga kampung aur mereka 

tidak mau direalokasi tetapi 

ingin dimanusiakan dengan 

dibuatkan rusunawa.  

2 Samsul Bahri 

Pane (PTI-HKTI 

Deli Serdang) 

- Saya harapkan agar pemimpin 

terpilih nantinya agar memiliki 

ahli sebagai pemimpin jadi 

upaya yang telah kita bahas agar 

dapat dilaksanakan bukan 

pemimpin yang terpilih dengan 

- Harapan kita untuk 

memberikan pendidikan 

politik, artinya pemimpin yang 

terpilih berasal dari dialog-

dialog dengan instansi terkat 

dan masyarakat jangan dengan 



No. Nama / Instansi Kritik, Masukan dan Saran Tanggapan 
money politik/serangan fajar.  money politik sehingga 

pemimpin yang terpilih dapat 

melaksanakan program kerja 

yang telah kita bahas. Kami 

juga sudah melakukan study 

banding ke Kota Bandung 

sehingga penataan Kota Medan 

lebih baik. Penataan birokrasi 

dangan sesuai dengan keahlian 

masing-masing. Dewan kota 

juga akan kita aktifkan. 

3 Hamonangan 

Pangaribuan 

(Dinas PU Deli 

Serdang) 

- Terkait isu kita hari ini tentang 

pembangunan Bendung Lau 

Simeme. Agar ini menjadi 

program RPJMD Kota Medan. 

Sehingga dapat duduk bersama 

antar kabupaten yang difasilitasi 

oleh Pemko Medan    

- Akan kita laksanakan untuk 

masuk kedalam RPJMD. 

 

 

Sesi II : Paparan dan Diskusi Tanya Jawab dengan Kepala Seksi Pelaksana Balai Wilayah Sungai 

Sumatera II (Ir. Junjungan Saragih, ME) dan Calon Walikota/Wakil Walikota (“BENAR dan 

REDI”) 

 

No. Nama / Instansi Kritik, Masukan dan Saran Tanggapan 
1. Bappeda Kab. 

Serdang Bedagai 

- Dokumen perencanaan yang 

telah didesain tidak 

diimplementasikan dengan baik. 

Seberapa besar komitment yang 

akan dilaksanakan oleh Calon 

Walikota akan hal ini? Artinya 

30% daerah RTH dilaksankan  

- Pemerintah takut untuk 

melakukan pembebasan 

lahan/land banking  

- Konsistensi kita terhadap 

desain?sehingga pelaksanaan 

konstruksi harus sesuai desain 

- Sindikat perizinan dimana saat 

pembangunan bangunan tidak 

sesuai dengan desain yang 

diizinkan IMB 

 

- Kami akan konsisten untuk 

desain yang telah ditetapkan 

IMB serta peruntukan daerah 

sesuai dengan RTH .  

- Konsep land banking harus 

dicermati dikarenakan saat ini 

maraknya kasus korupsi. 

- Mengenai sindikat perizinan 

ini diperlukan konsistensi dari 

semua pihak juga karena 

budaya “minta tolong” ini 

harus kita hilangkan sehingga 

peraturan dapat ditegakkan. 

- Pemko medan memiliki hak 

regulasi tetapi kasus 

masyarakat, ada kelurga yang 

berbagi warisan sehingga 

pembangunan pemukiman 

tidak terkendali, artinya 

diperlukan pengawasanyang 

ketat.  



No. Nama / Instansi Kritik, Masukan dan Saran Tanggapan 
2. Ir.Fayaz Achmad 

Khan (GAPKINDO 

Cab. Sumut)  

- Sungai Badera, agar sampah-

sampah dibersihkan dan volume 

tampungannya ditingkatkan. 

- Apakah Kota Medan nantinya 

akan dibatasi mengenai 

pembangunan Ruko yang akan 

mengurangi daerah resapan? 

- Untuk pasar tradisional, apakah 

ada upaya khusus dari Pemko 

untuk penataan yang lebih baik? 

- Pembangunan di Medan Utara, 

mengenai penataan Kota agar 

hotel-hotel ini ditata lebih baik.  

- Saran Bapak akan kami 

laksanakan. 

 

 

Notulis, 

 

Alviani Perangin-angin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


