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IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Instansi Pemerintah bukan hanya menunjukkan
keberhasilan
ataupun
menemukan
kelemahan
pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melainkan
juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas,
produktivitas,
transparansi
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pemerintah kota Medan selalu berkomitmen melaksanakan
pembangunan Kota Medan sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Strategis masing-masing
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan secara konsisten terus
menerus dan berkesinambungan.
Pelaksanaan dari RPJMD tersebut didasarkan pada tujuan, sasaran
strategis dengan indikator kinerja serta target yang telah ditentukan.
Dalam RPJMD Kota Medan terdapat 24 (dua puluh empat) sasaran
strategis, 232 indikator kinerja hanya terdapat 2 (dua) sasaran yang
kurang berhasil yaitu :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian
daerah;
2. Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup.
Adapun capaian kinerja 24 sasaran strategis tersebut adalah :
No
1
2

Sasaran Strategis
Meningkatnya kordinasi dan efektivitas kerjasama antar
daerah terutama di bidang pemerintahan umum,
pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bidang ekonomi
Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan
pelaksana lainnya yang memenuhi azas hokum

2015
120
114,5
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No

Sasaran Strategis

2015

3

Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik

92,11

4
5

Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang
dapat diakses oleh masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

10

Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas
kepegawaian daerah
Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota
Meningkatnya ketersediaan infrastruk-tur dan utilitas
perhubungan kota
Meningkatnya rumah tangga bersanitasi

11

Meningkatnya pelayanan armada kebakaran

12

Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah
Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan
perizinan investasi
Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UMKM
dalam perekonomian daerah
Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja

6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan barang
daerah
Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan
hidup
Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum
Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan
penyandang masalah kesejahteraan social
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat
Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan kualitas dan melestari-kan budaya daerah
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota

101,82
220,71
42,84
84,37
57,34
87,88
90
73
88,06
91,21
100
100,62
95,73
45,22
287,93
63,73
112,37
85,40
88,33
83,37
118,18

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015, maka
langkah kebijakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang adalah
dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2015.
Tahun 2015 yang merupakan tahun kelima RPJMD 2011-2015, telah
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diperoleh berbagai keberhasilan dalam pembangunan, namun demikian
masih perlu peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan serta
melakukan penajaman dan percepatan pelaksanaan pembangunan pada
tahun yang akan datang.
Dengan tersusunya laporan ini diharapkan dapat menggambarkan
pencapaian kinerja Pemerintah Kota Medan selama Tahun 2015 sebagai
bahan penilaian dalam rangka peningkatan kinerja untuk pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun yang akan
datang.

