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KATA PENGANTAR 

 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan 

Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dengan terbitnya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Medan 

tahun 2012 yang  merupakan dokumen resmi Pemerintah Kota Medan dalam 

pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja selama tahun 2012. 

Tugas utama Eksekutif Pemerintah Kota Medan adalah melaksanakan 

pembangunan dan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi 

dan tanggungjawab kita masing-‐masing secara profesional, bertanggungjawab 

dan terkoordinasi. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota 

Medan selama tahun anggaran 2012, maka  disusunlah Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Medan Tahun 2012 

sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 

1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini untuk menunjukkan kepada 

masyarakat bahwa Pemerintah Kota Medan mempunyai komitmen dan tekad 

yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada 

hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain, penyusunan 

LAKIP Pemerintah kota Medan juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting 

pelaksanaan good governance. 

Semoga penyajian LAKIP Pemerintah Kota Medan 2012 ini menjadi 

cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu 

tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, 

efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya 
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Akhirnya, saya selaku Walikota Medan mengajak kepada seluruh 

aparatur Pemerintah Kota Medan untuk secara bersama-sama, bersungguh-

sungguh, ikhlas, serta penuh semangat dengan prinsip “Hari ini lebih baik dari 

hari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini”, untuk dapat 

melaksanakan kinerja lebih baik lagi ditahun mendatang. Sehingga kita yakin 

dapat mewujudkan Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya 

saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera.  Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 

 

         Medan,       Maret 2013  
 

     WALIKOTA MEDAN 
 
 
 

DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik 

merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan (obligation to 

answer) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. 

Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan 

pembangunan oleh Pemerintah Daerah melainkan juga merupakan bahan 

evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pemerintah Kota Medan sebagai kota metropolitan selalu berkomitmen secara 

kuat untuk meningkatkan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2011-‐2015, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Strategis (Renstra) masing-

masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Medan secara konsisten, 

terus-‐menerus dan berkesinambungan. Selama kurun waktu tahun 2012 telah 

dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis 

dalam kerangka pembangunan daerah. Hasil-‐hasil capaian strategis dari 

berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan 

selama kurun waktu tersebut diuraikan, sebagai berikut:  

a. Dalam perumusan kebijakan, sangat disadari bahwa sulit untuk 

memprediksi kebijakan yang akan ditetapkan dalam suatu tahun 

berjalan. Upaya ini sifatnya berkesinambungan guna menyiapkan 

berbagai landasan hukum bagi seluruh instansi pemerintah daerah yang 

terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tatakelola 

pemerintahan yang baik. Disamping itu, penyusunannya melibatkan 

berbagai stakeholders baik internal pemerintah daerah, eksternal 

pemerintah, dan masyarakat dengan berbagai persepsi dan pemahaman 
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yang berbeda sehingga sering kali membutuhkan waktu yang panjang 

dalam proses pembahasan dan penyusunannya. Pemerintah Kota Medan 

berupaya untuk selalu berupaya untuk menetapkan berbagai kebijakan 

sesuai dengan permasalahan dan tantangan aktual yang terjadi.  

b. Selama tahun 2012, terdapat 24 sasaran strategis yang ingin dicapai 

dengan rata-rata capaian 96,62% dengan rincian capaian sasaran 

sebagai berikut: 

No SASARAN STRATEGIS % 

1 Meningkatnya kordinasi dan efektivitas kerjasama antar daerah 
terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial 
budaya, kesehatan dan bidang ekonomi 

100,00 

2 Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan 
pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum 

93,18 

3 Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik 134,55 

4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang 
dapat diakses oleh masyarakat 

100,00 

5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan 106,67 

6 Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian 
daerah 

133,56 

7 Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  

90,00 

8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota 84,51 

9 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas 
perhubungan kota 

84,44 

10 Meningkatnya rumah tangga bersanitasi  100,00 

11 Meningkatnya pelayanan armada kebakaran  100,00 

12 Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah 101,42 

13 Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan 
investasi 

90,33 

14 Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 
perekonomian daerah 

112,50 

15 Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja  62,91 

16 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan barang 
daerah  

100,54 

17 Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup 91,20 

18 Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum 98,68 

19 Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan 
peyandang masalah kesejahteraan sosial 

71,29 

20 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat 92,10 

21 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat 117,74 
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22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100,00 

23 Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah 77,67 

24 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota 75,59 

 

c. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang telah 

ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen penetapan kinerja. 

Indikator kinerja yang yang digunakan untuk mengukur sasaran 

tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah 

Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Pemerintah Kota Medan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian 

strategis organisasi.  

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2012, maka 

langkah kebijakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang adalah 

dengan mempertimbangkan posisi capaian dan permasalahan-‐permasalahan 

yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tahun 2012. Tahun 2012 yang 

merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2011-2015, telah 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 tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menggambarkan 

pencapaian kinerja Pemerintah Kota Medan selama Tahun 2012 sebagai bahan 

penilaian dalam rangka peningkatan kinerja untuk pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan pada tahun yang akan datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan tuntutan reformasi dan otonomi daerah, segenap komponen 

bangsa terdorong untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja 

dan upaya-‐upaya lainnya dalam tatanan berbangsa dan bernegara ke arah 

kemajuan dan perubahan. Pada konteks pendayagunaan aparatur negara 

dalam kerangka reformasi birokrasi, semangat itu pula yang memberikan 

dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-‐upaya sistematis untuk 

mendayagunakan aparatur negara guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dan mewujudkan good governance. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa 

aparatur negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi 

keberlangsungan pembangunan nasional. Secara khusus, pelaksanaan upaya 

pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui upaya pembinaan, 

penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan dalam setiap 

aspek aparatur negara secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara 

dalam rangka mewujudkan good governance. Hal ini, sejalan dengan kebijakan 

reformasi birokrasi yang secara substantif meliputi langkah dan upaya pada 

setiap aspek aparatur negara, melalui penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas 

pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan 

aparatur.  Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur 

negara, terdapat satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan 

sektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh 

lembaga-‐lembaga publik. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun 

daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan 
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(disclosure) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak-‐pihak yang berkepentingan 

dalam rangka pemenuhan hak-‐hak publik, yaitu hak untuk mengetahui(right 

to know), hak untuk mendapat informasi (right to be informed) dan hak untuk 

didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Tuntutan 

dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk 

memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan 

Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan 

kinerja kepada pemerintahan atasannya (managerial accountability), akan 

tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (public 

accountability). Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-‐undang (UU) Nomor 28 

Tahun 1999, aspek akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang harus 

dipenuhi dalam penyelengaraan negara. Secara operasional telah diterbitkan 

Instruksi Presiden (Inpres) Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut 

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan 

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sesuai dengan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2004 tentang 

percepatan pemberantasan korupsi, diperintahkan kepada Kepala Daerah 

untuk membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara 

berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu 

dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator 

kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil 

maupun manfaat.  

Sejalan dengan aturan di atas, pada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek 
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keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan 

pembangunan. Untuk mempermudah penyusunan laporan akuntabilitas 

kinerja,  pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 

 

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MEDAN 

 

Gambaran umum kondisi Kota Medan memuat perkembangan kondisi Kota 

Medan sampai saat ini, capaian hasil pembangunan kota sebelumnya dan 

tantangan pembangunan kota yang harus diatasi. Perkembangan kondisi Kota 

Medan menyangkut kondisi geografis dan demografis, kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemahaman terhadap 

kondisi Kota Medan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan khususnya 

dalam rangka merumuskan strategi dan arah kebijakan serta program 

pembangunan kota Medan 

 

Geografi dan demografi 

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km2 atau 3,6 

persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, 

Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan 

dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota 

Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi 

strategis yangsemakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi 

ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota. 

Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di 

pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kotametropolitan baru di Indonesia, 

memiliki kedudukan, fungsi danperanan strategis sebagai pintu gerbang 
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utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara 

regional/internasionaldi kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh 

ketersediaan Bandara Polonia dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur 

dan utilitas kota lainnya. 

Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari21 

Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. 

Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil dibanding 

kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting 

karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumberdaya 

alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan. 

Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang 

sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan 

keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi 

kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah 

utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana 

perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang 

seimbangnya dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan 

bagian selatan. 

 

Potensi pengembangan wilayah 

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kota Medan dapat di identifikasi 

sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah 

satu pusat perekonomian daerah dan regional yang penting serta utama di 

Pulau Sumatera. Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan 

penting serta strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa 

perdagangan barang dan keuangan domestik, maupun regional/internasional 

dikawasan barat Indonesia dengan dukungan faktor-faktor dominan yang 

dimilikinya. Pembangunan dan pengembangan fisikKota Medan diarahkan 

untuk kepentingan kerjasama pembangunan kawasan industri dan 

perdagangan baru dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, 
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menciptakan daya tarik pusat kota dan mendorong pengembangan dunia 

usaha. Keinginan untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, 

perdagangan, keuangan dan industri berskala regional dan nasional didukung 

oleh beberapa faktor antara lain : (1) 60,8% industri perbankan memilih lokasi 

di Kota Medan; (2) 84,8% kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi 

kota; (3) Usaha industri yang terus berkembang, dimana sampai saat ini telah 

mencapai 5.596 usaha, baik berskala usaha besar, sedang dan kecil; (4) 

ketersediaan kawasan-kawasan industri;(5) berkembangnya pusat-pusat 

perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-

pusat jajanan, dan lain-lain serta (6) struktur ekonomi kota yang terbentuk 

sampai saat ini yang cenderung semakin kuat secara fundamental. 

Sesuai dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara,RTRW 

Mebidangro dan RTRW Kota Medan, potensi pengembangan wilayah Kota 

Medan yang utama adalah: (1) sebagai pusat kegiatan nasional, (2) sebagai 

kawasan strategis nasional, (3) sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara, (4) 

sebagai pusat jasa, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan dan 

kesehatan, dan (5) sebagai dinamisator serta lokomotif bagi pertumbuhan 

wilayah hinterlandnya sehingga direncanakan menjadi salah satu Kota 

Metropolitan baru di Indonesia. 

Potensi pengembangan wilayah Kota Medan juga didukung oleh kedudukan 

strategis Kota Medan secara regional, nasional dan internasional, seperti 

Medan memiliki jarak tempuh yang relatif singkat dengan kota-kota/negara-

negara lain secara regional/internasional, yaitu : (1) Kuala Lumpur : 40 menit, 

(2) PulauPinang/Ipoh : 30 menit, (3) Singapore : 55 menit, (4) 

PekanBaru/Padang : 45 menit, (5) Aceh : 40 menit dan (6) Jakarta :120 menit, 

dan lain-lain. 
 

Demografis Kota Medan 

Jumlah penduduk Kota Medan akhir  tahun 2011 diperkirakan mencapai 2,1 

juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% per tahun, sehingga 
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Kota Medan tercatat sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. 

Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan dari tahun 2005 menunjukkan 

trend menurun atau perlambatan pertambahan penduduk. 

Penurunan laju pertumbuhan penduduk antara lain didorong oleh 

pelaksanaan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, 

meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya norma keluarga 

kecil sejahtera, dan perubahan cara pandang penduduk Kota Medan yang 

tidak lagi menganggap “banyak anak banyak rezeki”. Kelompok keluarga muda 

cenderung memilih untuk memiliki anak yang semakin berkualitas. 

Disamping itu penduduk Kota Medan memiliki ciri keragaman (pluralitas) baik 

dari agama, suku etnis, budaya dan adat istiadat. Hal ini memunculkan 

karakter penduduk Kota Medan yang bersifat terbuka dan dinamis. 

Perkembangan kependudukan Kota Medan pada saat ini juga ditandai oleh 

proses transisi demografi, yaitu proses penurunan tingkat kesuburan sampai 

terciptanya jumlah penduduk yang stabil. Penurunan tingkat kelahiran antara 

lain disebabkan oleh perubahan pola fikir dan perbaikan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat. 

Selain itu, perbaikan gizi dan status kesehatan juga mempengaruhi 

penurunan tingkat kematian. Pada akhir proses transisi demografi, tingkat 

kelahiran dan kematian tidak banyak berubah sehingga jumlah penduduk 

cenderung tidak berubah, kecuali adanya migrasi. 
 

Kesejahteraan Masyarakat 

Secara umum, kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Medan dipengaruhi 

kondisi perekonomian daerah termasuk faktor kualitas dan pemerataannya. 

Kondisi perekonomian Kota Medan sesuai dengan indikator pokok ekonomi 

makro dapat disajikan sebagaiberikut : 

 

Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto atas harga dasar konstan (2000) Kota Medan 

terus meningkat. Nilai PDRB meningkat dari Rp. 33,4 Trilyun pada tahun 
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2009 menjadi Rp. 38,5 Trilyun pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 

14,84 persen. Pertumbuhan PDRB Kota Medan pada tahun 2011 mencapai 

7,69 persen dengan pertumbuhan tertinggi di sektor jasa sebesar 9,22 persen, 

sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 9,07 persen, dan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,04 persen. 

Sementara, pertumbuhan paling rendah terjadi pada sektor penggalian. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan dipengaruhi oleh pertambahan jumlah 

tenaga kerja dan investasi terutama di sektor tersier (jasa-jasa) dan sekunder 

(industri pengolahan). Pertumbuhan PDRB tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja perekonomian kota selama periode 2005-2009 relatif baik didukung 

oleh struktur ekonomi yang sebagian besar dari sektor tersier (69,71 persen), 

sektor sekunder(27,40 persen) dan sektor primer (2,89 persen). 

Walaupun pertumbuhan PDRB (ADHK) Kota Medan selama periode Tahun 

2005-2009 relatif cukup berarti, namun tantangan klasiknya adalah 

pertumbuhan yang belum sepenuhnya berkualitas mendukung efisiensi 

perekonomian kota, disamping belum mampu mendorong penciptaan 

lapangan kerja secara masif. 

 

Struktur Ekonomi 

Struktur perekonomian kota yang kokoh akan menjadi motorpenggerak 

perekonomian dan sekaligus penopang ketahanan ekonomi daerah. Struktur 

ekonomi Kota Medan didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 

dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 27,09 persen per tahun. 

Sumbangan sektor transportasi dan telekomunikasi rata-rata sebesar 20,52 

persen, sektor industri dan pengolahan sebesar 12,86 persen, serta sektor 

keuangan dan jasa perusahaan sebesar 14,52 persen pertahun. 

Ciri perekonomian Kota Medan yang berbasis sektor jasa,perdagangan dan 

restoran juga dipengaruhi oleh pola perkembangan Kota Medan yang ditandai 

oleh meningkatnya pusat-pusat perdagangan yang berskala besar, bangunan 

hotel-hotel dan restoran, serta transportasi dan telekomunikasi.  
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Tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun mendatang antara lain 

adalah : 

(1) Perlu pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) 

dengan meningkatkan akses permodalan, jaminan usaha, pengembangan 

manajemen usaha, penyediaan tempat usaha dan pemasaran; serta 

peningkatan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran. 

(2) Perlu peningkatan kerjasama dan kemitraan antara UMKMK dengan usaha 

besar. 

(3) Perlu pengembangan kegiatan ekonomi kreatif yang dapat menampung 

tambahan angkatan kerja berusia muda. 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan ekonomi Kota Medan sangat di pengaruhi oleh perkembangan 

ekonomi nasional dan global. Kinerja perekonomian kota relatif cukup baik. 

Sesuai dengan RPJM Kota Medan tahun 2011-2015, Pemerintah Kota Medan 

mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang progresif, dinamis dan 

berkelanjutan dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, mendorong investasi 

daerah, dan meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah. Melalui 

berbagai langkah tersebut, perekonomian Kota Medan tumbuh rata-rata di 

atas 8,28 persen pertahun. 
 

Kota Medan juga merupakan penyumbang terbesar pembentukan PDRB di 

Provinsi Sumatera Utara, yaitu sekitar 30,49 persen pada tahun 2008. 

Disamping itu Kota Medan merupakan barometer perekonomian daerah, yang 

menyediakan sumber daya manusia lebih unggul dan prasarana sosial 

ekonomi yang lebih baik di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa potensi 

unggulan layak dikembangkan, untuk mendukung kinerja pembangunan kota 

dengan melihat potensi pendukung bidang usaha potensial yang ada, sehingga 

dapat meningkatkan pembangunan kotadan dapat berimbas ke 

Kabupaten/Kota sekitarnya seperti bidang usaha perdagangan, hotel dan 

restoran serta sektor keuangan. 
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Jumlah lembaga keuangan mikro di Kota Medan sebanyak 207 unit yang 

terdiri dari: (1) usaha simpan pinjam (USP) sebanyak 178 unit,(2) koperasi 

simpan pinjam (KSP) 4 unit, dan (3) BMT sebanyak 25 unit. 

Dari industri kecil, terdapat sepuluh produk yang dijadikan sebagai produk 

andalan Kota Medan jika dilihat dari aspek pasar. Komoditi unggulan ini 

termasuk produk konsumsi sederhana, misalnya perabot rumah tangga dari 

kayu, anyaman rotan, alas kaki dan barang hasil konveksi. Adapun komoditi 

unggulan dari industri kecil makanan misalnya kopi olahan, sirup markisa, 

bika ambon dan kerupuk ubi. Salah satu produk makanan ini, bika ambon 

telah menjadi buah tangan yang khas untuk dibawa bagi yang berkunjung ke 

Kota Medan. 

Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia, maka seperti kota 

besar pada umumnya, Medan memiliki kawasan industri. Saat ini terdapat 

dua kawasan industri di Medan yaitu Kawasan Industri Medan (KIM) 1 dan 

KIM 2 yang berlokasi dekat Pelabuhan Belawan. KIM memiliki luas lahan 514 

Ha dan menyediakan fasilitas listrik 120 MW. Saatini terdapat 86 perusahaan 

swasta nasional yang menempati lokasi tersebut berdampingan dengan 17 

perusahaan asing, sehingga Kota Medan dinilai sebagai kota yang relatif aman 

untuk berinvestasi di Indonesia. 
 

Untuk mengantisipasi perkembangan industri dan kebutuhan lokasi berusaha 

yang lebih besar, Kota Medan telah menyediakan Kawasan Industri Baru (KIB), 

yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan dengan lahan yang disediakan 

650 Ha, dan masih bisa dikembangkan menjadi 1.000 Ha.Pada proses 

selanjutnya KIB ini kemudian akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi 

Khusus dengan total luas wilayah perencanaan beradadi atas lahan seluas ± 

2.000 Ha dan telah ditetapkan melalui SK Walikota Medan Nomor 

640/623.K/2008 tanggal 22 Juli 2008 serta telah dilakukan kajian studi 

kelayakan dan master plannya pada tahun 2009 dan 2010.Selain itu 

Pemerintah Kota Medan juga menyediakan lahan bagi kegiatan industri kecil 
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yakni Perkampungan Industri Kecil (PIK) yang terletak di Kecamatan Medan 

Denai. 
 

Di luar potensi bisnisnya, Kota Medan sangatlah layak menjadi tujuan wisata. 

Selain untuk mengunjungi lokasi seperti Danau Toba atau Berastagi yang 

sejuk, Kota Medan sendiri sarat dengan objek wisata. Tujuan wisata di Kota 

Medan diantarnya adalah Taman Buaya di kawasan Sunggal, berisikan 3000 

ekor buaya aneka jenis. Wisata yang paling menarik di Kota Medan adalah 

bangunan tua yang dibangun dari pertengahan abad XX di Medan. Sebagian 

besar bangunan tersebut masih ada, indah dan memberi gambaran utuh pada 

Kota Medan masa lalu. Wisata kuliner merupakan jenis wisata yang 

melengkapi kepariwisataan Kota Medan. 
 

Fasilitas pergudangan pelabuhan, bisnis pergudangan sangat eratkaitannya 

dengan perkembangan industri, ekspor dan impor. Dalam menghadapi era 

globalisasi dan pasar bebas, diperkirakan arus ekspor dan impor akan 

semakin meningkat, berdampak pada peningkatan bisnis pergudangan. 

Permintaan atas bangunan yang berupa gudang, juga semakin meningkat 

sebagai dampak deregulasi di sektor industri manufaktur serta perdagangan 

internasional. Sebagai tindak lanjut adanya peraturan dalam rangka mengatur 

tata ruang kota maka pergudangan umum yang terletak di daerah kota 

cenderung harus di relokasi,sementara itu permintaan akan ruangan gudang 

semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada 

pangsa pasar untuk bisnis pergudangan di Kota Medan, namun 

pertumbuhannya harus dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Medan digerakkan oleh pertumbuhan konsumsi, 

investasi, pengeluaran pemerintah dan nilai dari ekspor impor. Rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi Kota Medan Tahun mengalami peningkatan dari Tahun 

2009 sebesar 6,55 %, Tahun 2010 sebesar 7,15 % dan Tahun 2011 sebesar 

7,69 %. 
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PDRB Per Kapita 

PDRB perkapita mencerminkan tingkat produktivitas daerah dan dapat 

digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah. 

Rata-rata PDRB perkapita selama tahun 2009-2011 adalah sebesar Rp. 83,18 

juta berdasarkan harga berlaku dan sebesar Rp.35,94 juta berdasarkan harga 

konstan. PDRB perkapita Kota Medan atas dasar harga berlaku juga 

meningkat dari Rp 72,63 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.93,61 juta pada 

tahun 2011 atau meningkat sebesar 29 persen. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang 

pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Medan. 

 

Kesejahteraan Sosial Kota Medan 

Pendidikan 

Angka Melek Huruf 

Selama periode 2007- 2009, hasil pembangunan pendidikan yang 

diselenggarakan telah meningkatkan rata-rata lama sekolah dan angka melek 

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan 

rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 0,1 tahun, dan peningkatan angka melek 

huruf (AMH) sebesar 0,2 persen. Dengan angka rata-rata lama sekolah pada 

tahun 2009 sebesar 10,7 tahun, berada di atas provinsi Sumatera Utara (8,6 

tahun). 

Angka Partisipasi Sekolah 

Kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan selama periode 2006-2009 juga 

ditunjukkan oleh peningkatan angka partisipasi sekolah(APS) pada setiap 

kelompok usia sekolah. Untuk kelompok usia 7-15tahun, pada tahun 2009 

menunjukkan pencapaian APS relatif tinggi, yakni hanya sebesar 0,4 persen 

penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah, dan sebesar 4,3 persen 

pada kelompok usia 13-15 tahun. 

Sementara untuk kelompok usia 16-18 tahun masih sebanyak 17,6 persen 

yang tidak bersekolah. Kondisi APS yang relatif masih rendah terjadi untuk 
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kelompok usia 19-24 tahun, dan hal ini sangat berkaitan erat dengan masih 

rendahnya kemampuan masyarakat untuk membiayai sekolah di perguruan 

tinggi. 

 

Angka Partisipasi Kasar 

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan diKota 

Medan, ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang 

pendidikan SD/MI hingga mencapai 96,68 persen pada tahun 2012, sebesar 

95,50 persen untuk jenjang SMP/MTs, dan 110,29 persen untuk jenjang 

SMA/MA/SMK. Sementara berdasarkan Angka Partisipasi Murni untukjenjang 

SMA/SMK/MA/Paket C telah mencapai 89,74 Persen.. 

Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah, khususnya pada usia16-18 

tahun lebih disebabkan alasan–alasan ekonomi yang terkait dengan aspek 

kemiskinan, misalnya apabila pemungutan biaya tambahan yang diadakan 

sekolah-sekolah dibiarkan dan tidak ditertibkan, maka akan bertambah 

banyak deretan anak-anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu 

memenuhi bayaran yang diwajibkan, terutama pada sekolah-sekolah unggulan 

yang relatif memberikan beban tambahan lebih tinggi kepada siswa. 

Kondisi pendidikan pada kelompok anak usia dini (4-6 tahun) antara 

lainadalah masih terbatasnya penduduk yang dapat mengenyam pendidikan 

anak usia dini (PAUD), baik itu Taman Kanak-Kanak (TK), RA, ataupun 

penitipan anak. Sampai tahun 2012,jumlah anak atau siswa yang mengenyam 

jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) mencapai 100,32 persen. 

Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan di Kota Medan, ternyata 

belum diikuti oleh pemerataan pencapaian hasil pendidikan pada tingkat 

kecamatan. Berdasarkan survei tahun 2009, Angka Melek Huruf 100persen 

baru dicapai oleh 6 kecamatan. 

Rasio Ketersediaan Sekolah 

Jumlah sekolah dasar (SD/MI) meningkat dari 797 unit pada tahun 

2005menjadi 816 unit pada tahun 2011. Jumlah sekolah menengah pertama 
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(SMP/MTs) meningkat dari 368 unit pada tahun 2005 menjadi 422 unit pada 

tahun 2009. Jumlah sekolah menengah atas (SMA/MA) meningkat dari 255 

unit pada tahun 2005 menjadi 367 unit pada tahun 2009. 

Peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan juga harus dilakukan 

dengan peningkatan fasilitas pendidikan yang sudah ada guna memperkuat 

pendidikan keterampilan, khususnya bagi peserta didik yang tidak dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Untuk penyelenggaraan pendidikan 

di jenjang sekolah dasar dan menengah diperlukan jumlah dan kualitas 

sarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). 

Berdasarkan datatahun 2008/2009 kondisi bangunan sekolah dan ruang 

kelas masih banyak kondisi rusak berat dan rusak ringan. 

Banyaknya murid yang lulus menurut tingkat sekolah 

Jumlah murid yang lulus menurut tingkat sekolah dalam hal ini SMP, SMA, 

dan SMK Negeri dan Swasta mengalami peningkatan dari tahun  tahun 2009 

sebanyak 60.038 siswa, tahun 2010 sebanyak 54.602 siswa, tahun 2011 

sebanyak 65.429 siswa. 

 

Kesehatan Masyarakat 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Medan selama periode2009-

2011 ditunjukkan oleh penurunan angka kematian bayi (AKB) pada Tahun 

2009 sebanyak 20 kematian, tahun 2010 sebanyak 17 kematian dan tahun 

2010 terdapat 10 kematian, peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). 

Berdasarkan AHH sebesar71,5 tahun pada tahun 2009, terjadi peningkatan 

sebesar 0,8 tahun dibanding tahun 2006. Di samping itu, rata-rata angka lahir 

hidup padatahun 2009 juga semakin membaik yaitu semakin turun menjadi 

1,31 jiwadari angka sebelumnya tahun 2006 sebesar 1,39 jiwa. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada tahun 2009 rata-rata jumlah anak yang 

dilahirkan hidup oleh seorang wanita lebih kecil dibandingkan jumlah rata-

rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2006. 
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Gambaran kondisi kesehatan masyarakat Kota Medan lainnya yang berkaitan 

dengan pola hidup sehat dan bersih (PHBS), diantaranya masih relatif 

rendahya pemberian air susu eksklusif, dimana pada tahun 2009 masih 

dijumpai sebanyak 32,45% bayi yang tidak memperoleh ASI eksklusif. Relatif 

tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, dimana hal ini 

menunjukkan perilaku yang salah dalam pola pemberian makanan pada bayi 

dan balita. Pada tahun 2009 terdapat sebanyak0,52% (911) balita dengan gizi 

buruk, 3,21% (5.676) balita dengan gizi kurang. Hal lainnya yang 

menunjukkan rendahnya PHBS ini adalah adanya kecenderungan 

meningkatnya penderita HIV/AIDS, yang menggambarkan adanya perilaku 

seksual yang tidak aman dan penyalahgunaan NAPZA, dimana sampai tahun 

2009 diperkirakan terdapat pengguna NAPZA sebanyak 20.000 orang, dan 

penderita HIV/AIDS yang mencapai 493 orang. 

Membaiknya taraf kesehatan masyarakat selama tahun 2006 – 2009, tidak 

terlepas dari meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

masyarakat, baik pelayanan dasar maupun rujukan. Pelayanan kesehatan 

tersebut didukung oleh keberadaan 39 puskesmas dan 41 puskesmas 

pembantu (3-4 puskesmas per kecamatan). Puskesmas/puskesmas pembantu 

masih menjadi sentra pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang 

ditandai dengan angka kunjungan sebesar 1.096.023 jiwa tahun 2009. 

Sebanyak 39 puskesmas yang ada, 13 diantaranya telah ditingkatkan 

statusnya menjadi puskesmas rawat inap, dengan dukungan tenaga dokter 

spesialis secara berkala. 

Sedangkan jumlah posyandu sebanyak 1.405 unit, dan secara keseluruhan 

merupakan posyandu aktif, dengan fungsi-fungsi utama seperti imunisasi, 

pencegahan/penanggulangan balita gizi buruk, pemeriksaan ibu hamil, 

pelayanan KB, sekaligus sarana berbagai penyuluhan kesehatan masyarakat. 

Pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan, Kota Medan memiliki Rumah Sakit 

tipe B, yaitu RS. DR. Pirngadi Medan. Fungsi terdepan yang tetap 

diselenggarakan oleh rumah sakit adalah pelayanan sosial kesehatan bagi 
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masyarakat terutama bagi masyarakat kurang mampu, bahkan dengan 

pelayanan tanpa bayar. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan tugas 

– tugas umum pemerintahan, kewenangan desentralisasi serta membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelaksana Daerah, 

Kecamatan dan Kelurahan. 

Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan. Sekretariat Daerah merupakan 

unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok 

Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan 

tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta 

memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. 

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari 

Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan kebijakan 

Pemerintah Daerah, (2) penyelenggaraan administrasi pemerintahan, (3) 

pengelolaan sumber daya aparatur; keuangan; prasarana dan sarana 

Pemerintah Daerah serta (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan fungsinya. 

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 orang Sekretaris Daerah, 

4 orang Asisten dan 11 orang Kepala Bagian, 1 Sekretaris Dewan dan 3 

Bagian. 
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Dinas Daerah. 

Dinas Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 

tentang Perubahan atas Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas Daerah di lingkungan 

Pemko Medan yang terdiri dari 21 Dinas. Dinas Daerah merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk 

bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, pariwisata dan kebudayaan, 

kesehatan, perhubungan, informasi, telekomunikasi dan pengolahan data 

elektronik, pertanian dan lain-lain. 

Lembaga Teknis Daerah. 

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang 

Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu 

Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang 

tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pembentukannya 

didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Medan 

yang terdiri dari 8 Badan dan 5 Kantor. Beberapa lembaga teknis yang 

terdapat dalam pemerintah Kota Medan antara lain Badan Pengawas, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Polisi Pamong Praja 

dan Kantor Penanaman Modal Daerah, dan lain-lain.  

Unit Pelaksana Daerah. 

Unit Pelaksana Daerah berkedudukan sebagai pelaksana daerah yang 

membantu Walikota di bidang tertentu, dipimpin oleh Kepala Unit yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.  
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Kecamatan 

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh 

seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, 

sekretariat kecamatan, dan 5 seksi. Pemerintah Kota Medan dibantu oleh 21 

Kecamatan, 151 Kelurahan dan 105 seksi. 

 

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 
 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan 

pencapaian kinerja Pemerintah Kota Medan selama tahun 2012. Capaian 

kinerja (performance results) 2012 tersebut diperbandingkan dengan 

Penetapan Kinerja (performance agreement) 2012 sebagai tolok ukur 

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah 

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola 

pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Medan tahun 2012 adalah sebagai 

berikut ini.  

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek 

strategis Pemerintah Kota Medan dan struktur organisasi;  

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2012, menjelaskan berbagai 

kebijakan umum Pemerintah Kota Medan, Rencana Pembangunan Jangka 

MenengahPemerintah Kota Medan dan penetapan kinerja untuk tahun 2012.  

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja 

Pemerintah Kota Medan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik 

terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.  
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Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2012 ini dan 

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

Datang.  
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A.  Umum  

Tujuan pembangunan Kota adalah mewujudkan kemajuan dan 

kemakmuran masyarakat kota sebagai bagian masyarakat nasional 

berdasarkan prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Indikator penting 

kemajuan dan kemakmuran masyarakat yang ingin dicapai adalah 

meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara 

bertahap dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan kota ini menempatkan 

perencanaan sebagai bagian manajemen pembangunan kota yang teramat 

penting, untuk mendorong pembangunan kota berjalan efektif, efisien dan 

memiliki sasaran yang terukur. 

Di samping didasarkan landasan filosofis pembangunan, maka adanya 

RPJMD Kota Medan tahun 2011 – 2015, juga dimaksudkan untuk mendukung 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur 

di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), sekaligus memandu proses pembangunan kota 

secara demokratis, sistematis, terarah, terpadu, komprehenship, dan 

antisipatif serta partisipatif. 

RPJMD Kota Medan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2011, juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya kepastian 

hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, proporsionalitas, 

profesionalitas, akuntabilitas, kebersamaan, dan berkelanjutan. Oleh karena 

itu, adanya RPJMD ini juga dikehendaki dapat mendukung proses reformasi 

pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memantapkan 
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citra kepemerintahan yang baik dan efektif. Teramat penting dari itu semua, 

maka rasionalitas dan latar belakang penting penyusunan RPJMD Kota Medan 

tahun 2011 – 2015 adalah menyediakan bentuk dan langkah-langkah teknis 

operasional pembangunan kota yang disepakati bersama berdasarkan visi dan 

misi serta program kerja Walikota/Wakil Walikota   Medan, termasuk tekad 

dan janji serta sinkronisasinya dengan proses pembangunan secara regional 

dan nasional. 

RPJMD Kota Medan 2011 – 2015, dimaksudkan untuk mewujudkan 

kesepakatan bersama dari segenap stakeholders pembangunan kota 

menyangkut strategi, kebijakan, dan prioritas program serta kegiatan 

pembangunan kota dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu untuk tahun 2011 – 

2015.Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan pokok penetapan RPJMD 

Kota Medan adalah : 

1) Mendukung koordinasi efektif antar pelaku pembangunan kota. 

2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik  dengan 

Kabupaten/Kota lainnya, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, maupun 

antar Kota Medan dengan Propinsi dan Pusat. 

3) Manjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian dalam pembangunan 

kota. 

4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

5) Lebih menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya pembangunan kota 

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Azas legalitas RPJMD Kota Medan tahun 2011 – 2015, disusun dengan 

berdasarkan pada: 

1) Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
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4) Undang-undang Nonor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

5) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

6) Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah. 

 

B.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 

Tahun 2011 – 2015 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2011-2015 untuk 

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Kota 

Medan dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional sebagai landasan dan 

dokumen perencanaan nasional secara menyeluruh berdasarkan kondisi 

daerah Kota Medan.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

pedoman dan acuan bagi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, dan Kantor 

dalam menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan 

Kantor di lingkungan Pemerintah Medan serta acuan Pemerintah Daerah di 

dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya atau 

yang disebut dengan RKPD. 
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Berdasarkan potensi, tantangan, masalah serta harapan wujud 

pembangunan kota lima tahun ke depan, maka ditetapkan Visi 

Pembangunan Kota untuk  5 (lima) tahun ke depan, periode   2011-2015 

yaitu :  

 

 

 

Makna utama visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

Kota Metropolitan: bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang 

berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional terutama pusat penyelenggaraan 

pemerintahan, pusat kehidupan politik lokal, pusat pertumbuhan kegiatan 

perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial, seni dan budaya masyarakat 

serta pusat permukiman maju yang ditandai oleh semakin terpadunya 

kegiatan sosial ekonomi, terciptanya ketenteraman, ketertiban dan 

kenyamanan, tersedianya prasarana dan sarana yang maju, bermutu, dan 

terpadu, tertatanya ruang dan lingkungan hidup sebagai ciri utama kota 

metropolitan kota.  

Berdaya saing : Bermakna bahwa Kota Medan mempunyai keunggulan 

kompetitif, komparatif dan koperatif secara regional, nasional dan global 

yang ditandai oleh tingginya produktivitas sumberdaya manusia, 

berkembangnya industri, perdagangan dan jasa keuangan, tersedianya 

infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap, terjaganya stabilitas keamanan, 

sosial,dan politik, terwujudnya tata pemerintahan yang profesional serta 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Nyaman : Bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota layak huni bagi 

seluruh warga kota dan warga asing dalam mengekspresikan dan 

menjalankan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang ditandai oleh 

”Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang 
Berdaya Saing, Nyaman, Peduli, dan 

Sejahtera 
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suasana aman, tenang, damai, tertib beradab, bersahaja, serta bebas dari 

rasa takut dan khawatir. 

Peduli: Bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang memberikan 

pelayanan dan perhatian yang tulus, empati, adil, dan merata bagi seluruh 

warga kota tanpa membedakan suku, ras, agama, asal-usul, dan golongan 

yang ditandai oleh sikap warga kota yang disiplin, suka bekerja keras, 

terbuka, toleran, berpikir positif, kebersamaan, keteladanan dan kearifan. 

Sejahtera: Bermakna utama bahwa Kota Medan menjadi kota dengan 

masyarakat yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya, baik hak 

atas pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, 

kehidupan keagamaan, keamanan, berkurangnya angka kemiskinan 

absolut dan pengangguran serta semakin meningkatnya pendapatan 

masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan dan 

sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan dan tanggungjawab seluruh 

pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah 

maupun masyarakat selama lima tahun ke depan, maka misi yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut:  

Meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan, 

transparan, dan akuntabel. 

1. Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi 

dan seimbang untuk semua kawasan kota. 

2. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan 

berkelanjutan. 

3. Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, 

nyaman, dan religius. 

4. Meningkatkan kualitas masyarakat kota. 

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Medan telah 

menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran 
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akan diukur dengan indikator kinerja. Sasaran strategis yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kordinasi dan efektivitas kerjasama antar daerah 

terutama di bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, 

kesehatan dan bidang ekonomi. 

2. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

DPRD. 

3. Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana 

lainnya yang memenuhi azas hukum. 

4. Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. 

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang dapat 

diakses oleh masyarakat. 

6. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan. 

7. Meningkatkan efektifitas kelembagaan daerah. 

8. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian 

daerah. 

9. Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

10. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota. 

11. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perhubungan 

kota. 

12. Meningkatnya rumah tangga bersanitasi. 

13. Meningkatnya pelayanan armada kebakaran. 

14. Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah. 

15. Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan 

investasi. 

16. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 

perekonomian daerah. 

17. Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja. 

18. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan barang daerah. 
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19. Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup. 

20. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. 

21. Meningkatkan suasana kehidupan yang harmonis , saling 

menghormati, aman dan damai. 

22. Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan peyandang 

masalah kesejahteraan sosial. 

23. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. 

24. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat. 

25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

26. Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah. 

27. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota. 

 

Untuk mengukur pencapaian sasaran di atas telah ditetapkan indikator 

kinerja beserta target capaiannya pada RPJMD. 

Memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran maka kebijakan umum 

dirumuskan sebagai agenda dan program pembangunan kota yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:  

 

1. Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar 

lembaga pemerintahan. 

2. Peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas publik. 

4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. 

5. Peningkatan efektifitas kelembagaan dan pelayanan kepegawaian 

daerah. 

6. Peningkatan keselarasan program pusat dan daerah. 

7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota. 

8. Peningkatan produktifitas dan inovasi daerah. 
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9. Peningkatan penanaman modal daerah serta kemudahan pelayanan 

perizinan/non perizinan. 

10. Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 

perekonomian kota. 

11. Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan kerja. 

12. Peningkatan fungsi dan peranan sektor keuangan dalam 

pembangunan ekonomi kota. 

13. Peningkatan efektifitas perencanaan dan pengelolaan keuangan serta 

barang daerah. 

 

C.  Penetapan Kinerja Tahun 2012 

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 tahun 2010,  Pemerintah Kota 

Medan telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja 2012 yang merupakan 

perjanjian atau komitmen kinerja yang akan dicapai selama tahun 2012. 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain 

adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan 

pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau 

penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kota Medan telah membuat penetapan 

kinerja tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan 

fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penetapan kinerja Pemerintah 
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Kota Medan tahun 2012 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja 

Tahun 2012.  

Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2012 selengkapnya terdapat pada 

lampiran 1. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2012 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi 

masing-‐masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini 

diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya 

pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan 

dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah 

Kota Medan. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2012 

dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan Kinerja. 

Penetapan kinerja Pemerintah Kota Medan dilakukan pada awal tahun 

anggaran  setelah penetapan APBD 2012. Penetapan kinerja tersebut 

mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan  

sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada  tahun tersebut. 

Disamping itu dalam dokumen RKPD Pemerintah Kota Medan Tahun 2012, 

ditetapkan juga proyeksi indikator kinerja makro bidang ekonomi dan 

kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada akhir Tahun 2012. Proyeksi 

indikator makro bidang ekonomi  meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, 

struktur ekonomi dan inflasi. Sedangkan proyeksi indikator makro bidang 
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kesejahteraan rakyat mencakup kependudukan, ketenagakerjaan dan 

pelayanan.  

Tahun 2012merupakan tahun kedua RPJMD Pemerintah Kota Medan, 

dengan demikian kinerja tahun 2012 merupakan kinerja tahun kedua dari 

RPJMD 2011-2015. 

2. Pengumpulan Data Kinerja.  

Pengumpulan data kinerja  Pemerintah Kota Medan dilakukan melalui 

sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan  data kinerja yang 

dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data 

kinerja kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan 

triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja dilingkungan 

Pemerintah Kota Medan. 

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.  

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2012 dilakukan dengan 

menggunakan metode pembandingan antara rencana kinerja (performance 

plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang 

dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis 

untuk menjawab  terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance 

gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa 

mendatang.    

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2012 mencakup 

indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategisakan 

terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2012.  

 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya 
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pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai 

tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. 

Secara umum, Pemerintah Kota Medan telah dapat melaksanakan tugas 

utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian kinerja sasaran 

diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat 

outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih 

memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Analisis capaian sasaran 

prioritas pembangunan tahun 2012 diuraikan berdasarkan sasaran, 

sebagai berikut : 

 

Sasaran 1: 

Meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di 

bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan 

dan bidang ekonomi. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah kerjasama antar daerah  Ksama 6 6 100 

Jumlah urusan wajib/pilihan yang 

sudah diterapkan SPM nya 

SKPD 1 1 100 

 

Sasaran meningkatnya efektivitas kerjasama antar daerah terutama di 

bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan 

bidang ekonomi dalam tahun 2012 antara lain dengan 

melaksanakanprogram sebagai berikut :  

• Hubungan luar negeri dengan sister city 

• Kerjasama pembangunan 

• Peningkatan kerjasama antar daerah 
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• Peningkatan hubungan antar tingkatan pemerintahan dan antar 

lembaga pemerintahan. 

• Perencanaan pembangunan tata ruang 

• Perencanaan pembangunan ekonomi 

• Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja untuk mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 100,00% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut telah berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. Terdapat indikator kinerja kerjasama antar daerah masih 

berlangsung dalam tahap penjajakan menuju tahap Mou dengan 6 

kabupaten/kota yaitu Batam, Deli Serdang, Surabaya, Pekalongan, 

Bandung, dan Tangerang Selatan. 

Terhadap target capaian pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat 

dicapai pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap 

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi 

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa 

mendatang. 

 

Sasaran 2: 

Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana 

lainnya yang memenuhi azas hukum. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah Rancangan Perda yang 
disusun 

Ranperda 11 11 100.00 

Jumlah Rancangan Perda inisiatif 
eksekutif 

Ranperda 11 8 72.78 

Jumlah Perda yang ditetapkan Perda 11 11 100.00 
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Revisi Peraturan Daerah Dan 
Produk Hukum Lainnya 

Produk 
Hukum 

14 14 100.00 

 

Sasaran tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan 

pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukumdalam tahun 2012 antara 

lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut :  

• Peningkatan fungsi pembuatan dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan. 

• Penataan peraturan perundang-undangan. 

• Kerjasama informasi dengan mass media. 

• Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja berada dalam capaian rata – 

rata sebesar 93,18% sehingga dapat disimpulkan sasaran tersebut berhasil 

dilaksanakan pada tahun 2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui 

analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang. 

 

Sasaran 3: 

Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah SKPD yang telah 

menyusun Laporan Keuangan 

Persen 100 100 100.00 

Evaluasi LAKIP SKPD LHE 31 31 100.00 

Jumlah audit reguler yang 

dilaksanakan 

Penugasan 110 262 238.00 

Penanganan atas temuan hasil Persen 100 100 100.00 
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pemeriksaan APIP dan BPK 

 

Sasaran meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik 

dalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapaprogram 

sebagai berikut :  

• Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

• Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

kebijakan KDH. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 134,55% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

Terhadap target capaian pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat 

dicapai pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap 

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi 

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa 

mendatang. 

 

Sasaran 4: 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang dapat 

diakses oleh masyarakat. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah kecamatan yang 

mendapatkan akses internet 

untuk SMS Centre 

kecamatan 21 21 100 

Banyaknya pelaksanaan kegiatan 1 1 100 
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upgrade website Pemko medan 

Jumlah anggota Tim Redaksi 

Website Pemko Medan 
orang 7 7 100 

Jenis sarana dan Prasarana di 

bidang multimedia 
jenis 4 4 100 

 

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang dapat 

diakses oleh masyarakat dalam tahun 2012 antara lain dengan 

melaksanakan beberapaprogram sebagai berikut: 

• Pembangunan dan operasionalisasi media SMS center. 

• Operasionalisasi up grade website Pemko Medan. 

• Operasional website dan intranet  Pemko Medan. 

• Operasionalisasi multi media. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 100 % sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

Terhadap target capaian pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat 

dicapai pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap 

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi 

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa 

mendatang. 

 

Sasaran 5: 

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah penduduk yang 

terlayani e-KTP 

Jiwa 380.000 119.502 31.00 

Jumlah penduduk yang 

terlayani Kartu Keluarga 

KK 96.000 108.302 113.00 

Jumlah penduduk yang 

memohon Akta Kelahiran 

Jiwa 16.000 32.534 203.00 

Jumlah suami isteri non 

muslim yang mencatatkan 

perkawinannya. 

Pasangan 4.800 3.835 80.00 

Jumlah peristiwa perceraian 

non muslim yang mencatatkan 

Pasangan 150 181 121.00 

Jumlah peristiwa kematian yang 

mencatatkan 

Jiwa 1.500 1.636 109.00 

Jumlah penduduk yang 

memiliki KTP 

Jiwa 1.480.300 1.323.972 89.00 

 

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program/kegiatan 

sebagai berikut: 

• Penataan administrasi kependudukan 

• Pengembangan data informasi 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 106,67% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012.  Terdapat indikator kinerja yang masih perlu dioptimalkan 

yaitujumlah penduduk yang terlayani e-KTP.  Hal ini dikarenakan 

pelayanan e-KTP masih berlangsung hingga saat ini. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui 



Laporan	  Akuntabilitas	  Kinerja	  Instansi	  Pemerintah	  
Pemerintah	  Kota	  Medan	  	   2012	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L A K I P 	   -‐ 	   2 0 1 2 	  

	  
Halaman	  :43	  

analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang. 

 

Sasaran 6: 

Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian 

daerah. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah pejabat struktural yang 

telah memenuhi persyaratan 

kepangkatan 

Orang 3000 2895 96.50 

Jumlah jabatan struktural yang 

telah terisi 

Orang 105 322 306.67 

Jumlah Pejabat Fungsional Orang 180 163 90.56 

Jumlah Pegawai yang 

mempunyai pendidikan S1, S2, 

S3 

Orang 205 157 76.59 

Jumlah Pejabat Fungsional 

yang mengikuti diklat 

fungsional 

Orang 30 29 96.67 

Jumlah SOP Standar Pelayanan 

BKD Kota Medan 

SOP 32 43 134,38 

 

Sasaran meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian 

daerahdalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan 

beberapaprogram sebagai berikut :  

• Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

• Pembinaan dan pengembangan aparatur. 
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Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 133,56% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui 

analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang 

akan datang. 

 

Sasaran 7: 

Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Kesesuaian dokumen 

perencanaan RPJMD dengan 

SKPD 

Persen 100 80 80.00 

Kesesuaian dokumen Renstra 

SKPD dengan RKPD 

Persen 100 80 80.00 

Dokumen pelaksanaan kegiatan 

perencanaan pembangunan 

kota 

Dokumen 17 17 100.00 

Jumlah SKPD yang telah 
menyusun Penetapan Kinerja 

SKPD 39 39 100.00 

 

Sasaran meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan daerahdalam tahun 2012 antara lain 

dengan melaksanakan beberapap rogram sebagai berikut :  

• Perencanaan pembangunan daerah 
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• Pengembangan data dan informasi. 

• Perencanaan pembangunan ekonomi. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 90% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 8: 

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Rasio panjang jalan yang baik 

dibanding total panjang jalan 

Kota Medan 

Persen 85 84 99.00 

 

Jumlah jembatan yang 

direhabilitasi 

Unit 6 4 67.00 

Panjang saluran drainase yang 

dibangun dan direhabilitasi 

m2 200.000 176.100 88.00 

 

Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kotadalam tahun 

2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut: 

• Pembangunan jalan dan jembatan. 

• Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan. 

• Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

• Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 

• Rehabilitasi / pemeliharaan talud/bronjong 
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Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 84,51% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 9: 

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perhubungan 

kota. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Terpasangnya Area Traffic 

Control System (ATCS) 
Simpang 11 10 90.91 

Tergantinya bola lampu traffic 

light (LED) 
Simpang 5 5 100.00 

Terpasangnya Speed Hump di 

Kota Medan 
Kecamatan 9 6 66.67 

Terpasangnya Lampu Traffic 

Light 
Simpang 9 9 100.00 

Terpasangnya  rambu lalu lintas 

tiang tinggi 
Paket 14 11 78.57 

Terpasangnya  Panel Tenaga 

Surya di Persimpangan 
Simpang 7 4 57.14 

Tersedianya Penambahan Lajur 

Gedung Balai PKB 
Lokasi 2 2 100.00 

Terlaksananya Kegiatan 

peningkatan disiplin masyarakat 
Kegiatan 9 6 66.67 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

menggunakan angkutan 

Terlaksananhya  Pemilihan dan 

pemberian penghargaan 

sopir/juru mudi/awak 

kendaraan  umum teladan 

Tingkat Kota Medan Tahun 

2012 

Pengemudi 100 100 100.00 

 

Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas 

perhubungan kota dalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan 

beberapa program sebagai berikut: 

• Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS). 

• Penggantian bola lampu traffic light (LED). 

• Pengadaan dan pemasangan Speed Hump di Kota Medan. 

• Pemasangan lampu traffic light. 

• Pemasangan rambu lalu lintas tiang tinggi. 

• Pemasangan panel tenaga surya di persimpangan 

• Penambahan lajur gedung balai PKB 

• Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 

• Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak 

kendaraan  umum teladan tingkat Kota Medan Tahun 2012 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 84,44% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 
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Sasaran 10: 

Meningkatnya rumah tangga bersanitasi 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Terlaksananya pembangunan 

sanitasi untuk masyarakat 

Kecamatan Medan Belawan 

Unit 824 824 100.00 

Terlaksananya pemasangan pipa 

distribusi air bersih untuk 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Meter 11.071 11.071 100.00 

Terlaksananya pembangunan 

MCK di Kelurahan Belawan 

Bahagia, Kelurahan Belawan I, 

Kelurahan Labuhan Deli dan 

Kelurahan Rengas Pulau 

Unit 4 4 100.00 

Terlaksananya fasilitasi 

pembangunan prasarana dan 

sarana dasar perumahan 

berbasis masyarakat 

Unit 35 35 100.00 

 

Sasaran meningkatnya rumah tangga bersanitasi dalam tahun 2012 

antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut :  

• Lingkungan sehat perumahan 

• Pemberdayaan komunitas perumahan 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 100,00% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 
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Terhadap target capaian pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat 

dicapai pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap 

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi 

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa 

mendatang. 

 

Sasaran 11: 

Meningkatnya pelayanan armada kebakaran. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Meningkatnya ketersediaan sarana 

dan prasarana pencegahan bahaya 

kebakaran (SSB, Tameng, senter, 

Selang Penghisap, Mesin Pompa, 

Baju Tahan Panas, Helm Pemadam 

Kebakaran,Selang Penyiram, Alat 

bantu pemadam) 

Unit 107 107 100.00 

Jumlah peserta penyuluhan 

pencegah bahaya kebakaran 
Orang 1.940 1.940 100.00 

 

Sasaran meningkatnya pelayanan armada kebakaran dalam tahun 2012 

antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut :  

 

• Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. 

• Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 100.00% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 
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Terhadap target capaian pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat 

dicapai pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap 

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi 

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa 

mendatang. 

 

Sasaran 12: 

Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah pelatihan ketrampilan 

IK/IRT kecil/Industri rumah 

tangga 

Kegiatan 39 39 100.00 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi % 8,02 7,71 96,13 

Peningkatan PDRB atas dasar 
harga berlaku 

Rp 
(Milyar) 

93,08 111,99 120,32 

Peningkatan PDRB atas dasar 
harga konstan 

Rp 
(Milyar) 

42,49 41,40 97,43 

Laju Inflasi % 3,06 3,79 123,86 

Pendapatan per kapita 
Rp 

(Juta) 
42,41 52,89 124,71 

Jumlah pasar tradisional yang 

diawasi standar alat ukur dan 

timbangnya 

Pasar 52 35 67.31 

Jumlah pameran promosi yang 

diikuti UKM di dalam dan luar 

negeri 

DN dan 
LN 

16 12 75.00 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah pelaku usaha yang 

disuluh dalam meningkatkan 

kualitas kemasan produk home 

industry 

Pelaku 
usaha 

30 31 103.33 

Jumlah produksi perikanan Ton 73.213 77.687 106.11 

 

Sasaran meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayahdalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai 

berikut :  

• Pengembangan industri kecil dan menengah 

• Pembinaan pedagang kakilima dan asongan 

• Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 

• Pengembangan budidaya perikanan 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 101,42% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 13: 

Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan 

investasi 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Meningkatnya ijin yang 
diterbitkan/hari 

Izin/hari 80 95 118,75 

Proses SIUP sesuai dengan SOP hari 5 5 100,00 

Proses IUI kecil dan menengah 
sesuai dengan SOP 

hari 6 6 100,00 

Proses TDP sesuai dengan SOP hari 3 3 100,00 

Proses HO sesuai dengan SOP hari 7 7 100,00     

Jumlah pelaksanaan monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan 
PMDN/PMA di Kota Medan 

PMA/PMDN 100 83 83,00 
    

Nilai realisasi investasi PMDN Rp (Milyar) 89 0,592 *) 0,66     

Nilai realisasi investasi PMA US$ (juta) 99 48,202 *) 48,93     

Rencana Investor baru PMA US$ (juta) 30 48,202 *) 161,64     

Keterangan : *) Berdasarkan data Triwulan III 

 

Sasaran meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan 

investasi dalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan 

beberapaprogram sebagai berikut :  

• Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 

• Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 

• Penyiapan potensi, sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. 

• Pengembangan kebudayaan, inovasi, teknologi tepat guna, informasi 

dan komunikasi, serta kerjasama regional. 

• Perlindungan dan pengamanan perdagangan. 

• Pengembangan sentra industri potensial. 

• Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja atas kegiatan – kegiatan yang 

dilakukan tersebut, yang terealisir dalam mendukung sasaran diatas 
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berada dalam capaian rata – rata sebesar 90,33 % sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 14: 

Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 

perekonomian daerah 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah kegiatan promosi bagi 
pelaku Koperasi dan UMKM 

Kegiatan 12 15 125 

Jumlah KUMKM yang termonitor 
dan terevaluasi 

KUMKM 120 120 100 

 

Sasaran meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam 

perekonomian daerahdalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan 

beberapa program sebagai berikut :  

• Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. 

• Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah. 

• Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 112,50% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 
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Terhadap target pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat dicapai 

pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap mempertahankan 

kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap melakukan langkah 

konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar kinerja yang 

telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa mendatang. 

Sasaran 15: 

Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Partisipasi angkatan kerja  % 61 48,65 79,75 

Jumlah pekerja yang 
ditempatkan 

% 35 12,39 35,40 

Meningkatnya rasio daya serap 
tenaga kerja 

% 35 12,39 35,40 

Angka sengketa antara 
pengusaha dan pekerja 

kasus 200 200 100,00 

Upah minimum regional Rp (juta) 1,3 1,65 126,92 

Persentase jumlah tenaga kerja 
dibawah umur 

% 30 0,00 0,00 

 

Sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja dalam tahun 

2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut:  

• Pembinaan dan penempatan tenaga kerja. 

• Pembinaan hubungan industrial yang standard 

• Pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. 

• Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 62,91% sehingga dapat 
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disimpulkan sasaran tersebut cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

Sasaran 16: 

Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan barang daerah 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah Pendapatan Pajak daerah 
Rp 

(Milyar) 
948,179 889,147 93,77 

Jumlah Wajib pajak yang 
diharapkan mampu membayar 
PBB sebelum jatuh tempo 

orang 6300 6300 100,00 

Tertagihnya jumlah pajak daerah 
tahun 2012 yang tertunggak 

% 61 61,00 100,00 

Target penerimaan PBB Kota 
Medan untuk tahun 2012 

Rp 
(Milyar) 

300 274,062 91,35 

Target penerimaan BPHTB Kota 
Medan untuk tahun 2012 

Rp 
(Milyar) 

220 258,629 117,56 

 

Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan barang 

daerahdalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa 

program sebagai berikut :  

• Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 100,54% sehingga dapat 
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disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

 

 

Sasaran 17: 

Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah parameter untuk 
pemantauan kualitas air 
sungai dengan jumlah 2 
sungai di Kota Medan 

Parameter 11 11 100 

Jumlah Lingkungan untuk 
kegiatan Kota Sehat/Green 
and clean 

Lingkungan  3 3 100 

Jumlah bibit pohon produktif pohon 2000 2000 100 

Terlaksananya pembangunan 
prasarana dan sarana dasar 
lingkungan permukiman 
tersebar di Kota medan  

paket 827 827 100 

m2 356956,5 356956,5 100 

Terlaksananya DED fasilitasi 
pembangunan prasarana dan 
sarana dasar lingkungan 
permukiman di Kota Medan 

kecamatan 21 21 100 

Terlaksananya fasilitasi 
pembangunan prasarana dan 
sarana dasar perumahan 

Unit 35 35 100 
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berbasis masyarakat 

Jumlah dokumen kebijakan 
penyusunan tata ruang 

buku 3 3 100 

Jumlah lokasi pengawasan 
pemanfaatan ruang 

Lokasi 500 104 20,8 

 

Sasaran meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup 

dalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program 

sebagai berikut :  

 

 

• Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

• Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. 

• Lingkungan Sehat Perumahan  

• Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 

• Pengendalian pemanfaatan ruang. 

• Perencanaan tata ruang. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 91,20% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 18: 

Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Meningkatnya cakupan wilayah 
penjagaan ketertiban di lokasi 
pasar tradisional dan areal 
kegiatan Pemko 

lokasi 6 6 100 

Terjaganya ketertiban pasar 
tradisional dan areal kegiatan 
Pemko di pagi hari 

hari 216 225 104,17 

Terjaganya ketertiban pasar 
tradisional dan areal kegiatan 
Pemko di malam hari 

hari 60 56 93,33 

Terjaganya ketertiban pasar 
tradisional dan areal kegiatan 
Pemko di hari sabtu dan minggu 

hari 72 70 97,22 

 

Sasaran meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban 

umumdalam tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa 

program sebagai berikut :  

• Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

• Pengendalian keamanan lingkungan. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 98,68% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 19: 

Menurunnya tingkat kemiskinan dan penanggulangan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial 
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Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Meningkatnya penanganan 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 

% 13 5,66 43,54 

Meningkatnya jumlah sarana 
sosial sebagai tempat 
perlindungan dan pembinaan 
PMKS 

Unit 105 104,00 99,05 

 

Sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan penanggulangan 

penyandang masalah kesejahteraan social dalam tahun 2012 antara lain 

dengan melaksanakan beberapaprogram sebagai berikut :  

• Fasilitasi tenaga PMKS. 

• Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 

• Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

• Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 71,29% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 20: 

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. 
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Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) 

Persen 64,84 65,05 100,32 

APK SD/MI/Paket A Persen 115,6 111,76 96,68 

APM SD/MI/Paket A Persen 96,03 92,75 96,58 

APK SMP/MTs/SMPT/Paket B Persen 109,5 104,57 95,50 

Angka Putus Sekolah (APS) Persen 0,08 0,03 37,50 

Angka Putus Sekolah (APS) 
SMP/MTs 

Persen 0,33 0,27 81,82 

Angka Putus Sekolah (APS) 
SMA/SMK/MA 

Persen 0,81 0,66 81,48 

Angka Lulusan (AL) SD/MI/Paket 
A 

Persen 98,93 99,91 100,99 

Angka Lulusan (AL) 
SMP/MTs/Paket B 

Persen 97,76 98,73 100,99 

Angka Mengulang (AM)  SD/MI Persen 1,25 0,26 20,80 

Angka Mengulang (AM)  
SMP/MTs 

Persen 0,21 0,3 142,86 

APK SMA/MA/SMK/Paket C Persen 106,6 112,14 105,20 

Angka Lulusan (AL) 
SMA/MA/SMK  

Persen 97,79 98,8 101,03 

Angka Mengulang SMA/MA/SMK Persen 0,2 0,22 110,00 

Penduduk usia > 15 tahun melek 
huruf 

Persen 99,9 99,91 100,01 

Kualitas Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan  

Persen 89,3 90,96 101,86 

 



Laporan	  Akuntabilitas	  Kinerja	  Instansi	  Pemerintah	  
Pemerintah	  Kota	  Medan	  	   2012	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L A K I P 	   -‐ 	   2 0 1 2 	  

	  
Halaman	  :61	  

Sasaran meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai 

berikut :  

• Pendidikan anak usia dini. 

• Pendidikan menengah. 

• Pendidikan non formal. 

• Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 

• Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 92,10% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut berhasil dilaksanakan pada tahun 2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

Sasaran 21: 

Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Cakupan komplikasi kebidanan 
yang ditangani 

% 41 79,32 193,46 

Cakupan pertolongan persalinan 
oleh tenaga kesehatan yang 
memiliki kompetensi kebidanan 

% 80 97,63 122,04 

Cakupan kelurahan Universal 
Child Immunization 

% 98 99,97 102,01 

Cakupan balita gizi buruk 
mendapat perawatan 

% 65 61,73 94,97 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit 
TBC/BTA 

% 85 39,33 46,27 

Cakupan penemuan dan 
penanganan penderita penyakit 
DBD     

% 95 93,61 98,54 

Cakupan pelayanan kesehatan 
rujukan pasien masyarakat 
miskin 

% 100 13,44 13,44 

Cakupan kunjungan bayi % 34 100,00 294,12 

Ketersediaan obat generik 
esensial, obat flu burung, obat 
bencana, obat haji, obat program 
dan vaksin 

% 90 60,42 67,13 

Cakupan ibu hamil yang 
mendapatkan zat besi (Fe tablet) 

% 80 97,33 121,66 

Anak balita 6-59 bulan yang 
mendapatkan kapsul vitamin A 

% 78 97,33 124,78 

Cakupan keluarga yang 
mengkonsumsi garam beryodium 
yang cukup 

% 100 85,48 85,48 

Bayi usia 0-6 bulan yang 
mendapat AS 

% 60 100 166,67 

 

Sasaran meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat dalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapaprogram sebagai 

berikut :  

• Obat dan perbekalan kesehatan. 

• Pencegahan dan pemberantasan penyakit 

• Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 

• Perbaikan gizi masyarakat. 
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• Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

• Upaya kesehatan masyarakat. 

• Peningkatan Pelayanan kesehatan anak balita 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 117,74% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012.  

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

 

Sasaran 22: 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Jumlah peserta pembinaan 
organisasi kepemudaan 

orang 600 600 100 

Jumlah peserta lomba kreasi 
dan karya ilmiah di kalangan 
pemuda 

orang 100 100 100 

Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan 

Kelurahan 151 151 100 

Meningkatnya pemahaman 
tentang Teknologi Tepat Guna 

Kecamatan 21 21 100 

Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap usaha 

Orang 135 135 100 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

ekonomi lemah 

 

Sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai 

berikut : 

• Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 

• Peningkatan peran serta kepemudaan 

• Peningkatan keberdayaan masyarakat desa. 

• Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam membangun desa. 

 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 100,00 % sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut sangat berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

 

Terhadap target capaian pada indikator di atas, seluruhnya telah dapat 

dicapai pada tahun 2012, Pemerintah Kota Medan akan tetap 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan juga akan tetap 

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi 

agar kinerja yang telah dapat dicapai semakin ditingkatkan di masa 

mendatang. 

 

Sasaran 23: 

Meningkatkan kualitas dan kelestarian budaya daerah 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
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INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Pengenalan seni, budaya dan 
objek wisata Kota Medan di 
dalam dan luar negeri 

Luar 
Negeri 

2 0 0,00 

Dalam 
negeri 

4 3 75,00 

Meningkatnya promosi pariwisata 
Kota Medan 

Kali 
Jamuan 
Tamu 

12 12 100,00 

Meningkatnya promosi pariwisata 
dan kunjungan wisatawan 
mancanegera ke Kota Medan 

Negara 
Asia 

pasifik 
15 17 113,33 

Terselenggaranya karnaval 
budaya dan kendaraan antik 

Etnis 14 14 100,00 

 

Sasaran meningkatkankualitas dan kelestarian budaya daerah dalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai 

berikut :  

• Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar 

negeri. 

• Jamuan Tamu dan Atraksi seni dan Budaya 

• Penyelenggaraan Olahraga Wisata. 

• Renovasi/Pemeliharaan Objek dan Daya tarik Wisata 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 77,67% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 

Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 
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Sasaran 24 

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota 

Target dan realisasi indikator kinerja untuk pencapaian sasaran ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % 

Terbentuknya lembaga 
pemberdayaan perempuan lanjut 
usia 

Pesertadan 
LPPU 

261 261 100 

Terbentuknya pusat pelayanan 
pemberdayaan perempuan dan 
anak 

Lokasi 21 1 4,76 

Meningkatnya jumlah PUS Unimed 
Need 

Akseptor 315 315 100 

Meningkatnya jumlah akseptor KB 
Baru 

Akseptor 20544 15032 73,17 

Terlaksananya Peningkatan 
Partisipasi Wanita dalam KB 
(Kontap wanita) 

Akseptor 300 300 100 

 

Sasaran meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota dalam 

tahun 2012 antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai 

berikut :  

• Keluarga berencana. 

• Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

pengarusutamaan hak anak. 

• Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

Pada umumnya pencapaian indikator kinerja dalam mendukung sasaran 

diatas berada dalam capaian rata – rata sebesar 75,59% sehingga dapat 

disimpulkan sasaran tersebut cukup berhasil dilaksanakan pada tahun 

2012. 
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Terhadap target capaian indikator kinerja yang belum tercapai, Pemerintah 

Kota Medan akan tetap untuk melakukan langkah konstruktif dan konkrit 

melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang. 

 

C. Perbandingan atas Capaian Kinerja Sasaran Tahun Sebelumnya 

Berikut disajikan perbandingan atas Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

tahun 2011 dengan tahun 2012 : 

 

No Sasaran Strategis 2011 2012 

  
  

1 Meningkatnya kordinasi dan efektivitas kerjasama antar 
daerah terutama di bidang pemerintahan umum, 
pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bidang 
ekonomi 

116,67 100,00 

2 Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan 
pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum 

113,30 93,18 

3 Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban 
publik 

99,17 134,55 

4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi 
yang dapat diakses oleh masyarakat 

106,81 100,00 

5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan 100,78 106,67 

6 Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas 
kepegawaian daerah 

99,73 133,56 

7 Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah  

70,18 90,00 

8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota 88,11 84,51 

9 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas 
perhubungan kota 

84,22 84,44 

10 Meningkatnya rumah tangga bersanitasi  103,37 100,00 

11 Meningkatnya pelayanan armada kebakaran  100,00 100,00 

12 Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah 96,23 101,42 

13 Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan 
perizinan investasi 

109,91 90,33 

14 Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK 
dalam perekonomian daerah 

132,29 112,50 

15 Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja  57,88 62,91 

16 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan 
barang daerah  

93,27 100,54 

17 Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan 
hidup 

74,29 91,20 
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No Sasaran Strategis 2011 2012 

  
  

18 Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban 
umum 

62,50 98,68 

19 Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan 
peyandang masalah kesejahteraan sosial 

89,48 71,29 

20 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat 108,16 92,10 

21 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat 90,42 117,74 

22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan 

99,69 100,00 

23 Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah 113,13 77,67 

24 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 
kota 

79,90 75,59 

 

 

D. Informasi Keuangan 

Informasi Keuangan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2012 dapat 

digambarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 berikut ini: 

 

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG) 
 PENDAPATAN 4.034.121.333.860,45  2.998.203.912.475,38 (1.035.917.421.385,07) 
  PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.594.454.835.916,45  1.147.901.461.607,38  (446.553.374.309,07) 
   Pendapatan Pajak Daerah 1.087.999.279.770,00  892.674.245.233,74  (195.325.034.536,26) 
   Pendapatan Retribusi Daerah 291.291.500.000,00  127.839.652.517,53  (163.451.847.482,47) 
   Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

18.491.162.561,00  9.780.305.586,00  (8.710.856.975,00) 

   Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah 

196.672.893.585,45  117.607.258.270,11  (79.065.635.315,34) 

  PENDAPATAN TRANSFER 2.405.001.397.944,00  1.822.682.350.868,00  (582.319.047.076,00) 
   Transfer Pemerintah Pusat - 

Dana Perimbangan 
1.400.538.492.223,00  1.417.185.769.192,00  16.647.276.969,00  

    Dana Bagi Hasil Pajak 178.543.058.437,00  195.909.903.297,00  17.366.844.860,00  
    Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak (Sumber Daya Alam) 
1.907.843.786,00  1.188.275.895,00  (719.567.891,00) 

    Dana Alokasi Umum 1.153.789.320.000,00  1.153.789.320.000,00  0,00  
    Dana Alokasi Khusus 66.298.270.000,00  66.298.270.000,00  0,00  
   Transfer Pemerintah Pusat - 

Lainnya 
422.826.430.000,00  251.397.130.000,00  (171.429.300.000,00) 

    Dana Penyesuaian 422.826.430.000,00  251.397.130.000,00  (171.429.300.000,00) 
   Transfer Pemerintah Provinsi 581.636.475.721,00  154.099.451.676,00  (427.537.024.045,00) 

    Pendapatan Bagi Hasil 
Pajak 

581.426.475.721,00  154.099.451.676,00  (427.327.024.045,00) 

    Pendapatan Bagi Hasil 210.000.000,00  0,00  (210.000.000,00) 



Laporan	  Akuntabilitas	  Kinerja	  Instansi	  Pemerintah	  
Pemerintah	  Kota	  Medan	  	   2012	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   L A K I P 	   -‐ 	   2 0 1 2 	  

	  
Halaman	  :69	  

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG) 
Lainnya 

  LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 
SAH 

34.665.100.000,00  27.620.100.000,00  (7.045.000.000,00) 

   Pendapatan Lainnya 34.665.100.000,00  27.620.100.000,00  (7.045.000.000,00) 

 BELANJA 4.080.935.662.619,00  3.021.172.391.041,67  (1.059.763.271.577,33) 
  BELANJA OPERASI 3.065.546.186.332,00  2.462.668.653.257,67  (606.631.866.270,58) 
   Belanja Pegawai 1.895.352.537.569,00  1.743.320.808.689,00  (150.992.447.458,00) 
   Belanja Barang 953.982.988.663,00  661.376.711.350,49  (292.606.277.312.51) 
   Belanja Bunga 3.900.000.000,00  3.340.622.868,18  (559.377.131,82) 
   Belanja Hibah 189.514.920.450,00  38.779.945.450,00  (150,734,975,000,00) 
   Belanja Bantuan Sosial 21.704.072.650,00  14.684.300.000,00  (6.944.772.650,00) 
   Belanja Bantuan Keuangan 1.166.667.000,00  1.166.264.900,00  (402.100,00) 
  BELANJA MODAL 1.008.389.476.287,00  558.428.737.784,00  (449.960.738.503,00) 
   Belanja Tanah 77.628.666.000,00  22.039.829.012,00  (55.588.836.988,00) 
   Belanja Peralatan dan Mesin 192.378.468.440,00  120.762.711.607,00  (71.615.756.833,00) 
   Belanja Bangunan dan 

Gedung 
307.604.908.687,00  135.034.546.963,00  (172.570.361.724,00) 

   Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

425.104.074.100,00  275.340.140.025,00  (149.763.934.075,00) 

   Belanja Aset Tetap Lainnya 5.673.359.060,00  5.251.510.177,00  (421.848.883,00) 
  BELANJA TAK TERDUGA 7.000.000.000,00  75.000.000,00  (6.925.000.000,00) 
   Belanja Tak Terduga 7.000.000.000,00  75.000.000,00  (6.925.000.000,00) 
 SURPLUS / (DEFISIT) (46.814.328.758,55) (22.968.478.566,29) (23.845.850.192,26) 
 PEMBIAYAAN    
  PENERIMAAN DAERAH 96.922.296.499,55  80.672.196.504,32  (95.193.452.887,78) 
   Penggunaan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) 
63.922.296.499,55  80.672.196.504,32  (63.922.296.499,55) 

   Penerimaan Pinjaman Daerah 33.000.000.000,00  0,00  (33.000.000.000,00) 
   Penerimaan Piutang Daerah 0,00  0,00  1.728.843.611,77  
  PENGELUARAN DAERAH 50.107.967.741,00  35.195.474.136,35  (14.912.493.604,65) 
   Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 
30.000.000.000,00  19.980.000.000,00  (10.020.000.000,00) 

   Pembayaran Pokok Utang 14.154.000.000,00  11.277.773.511,91  (2.876.226.488,09) 
   Pembayaran Utang Kepada 

Rekanan/Kontraktor 
5.953.967.741,00  3.937.700.624,44  (2.016.267.116,56) 

 PEMBIAYAAN NETTO 46.814.328.758,55  45.476.722.367,97 (1.337.606.390.58) 
 SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA) 
0,00  22.508.243.801,68 (22.508.243.801,68) 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun kedua dari RPJMD Tahun 

2011-2015 telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan 

rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan 

dampak dari pelaksanaan pembangunan kota yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Tantangan pada tahun-tahun mendatang adalah 

mendorong percepatan pembangunan kota agar dapat mengatasi berbagai 

permasalahan yang masih ada terutama belum optimalnya kinerja birokrasi 

dalam pelayanan publik; belum terpadunya pengelolaan prasarana dan 

sarana transportasi, sanitasi dan energi; belum optimalnya penataan ruang 

dan pengelolaan lingkungan; masih adanya gangguan ketertiban sebagai 

akibat belum tertatanya pasar; dan masih tingginya angka pengangguran 

serta kemiskinan. 

Selama tahun 2012, Pemerintah Kota Medan telah melakukan tugas dan 

kinerjanya berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan 

baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah (RPJMD) 

Tahun 2011-‐2015, Rencana Kerja Pemerintahi Daerah (RKPD) Tahun 

2012maupun Rencana Strategis (Renstra) bagi SKPD di lingkungan 

Pemerintah Kota Medan. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota 

Medan Tahun 2012 ini telah menyajikan berbagai keberhasilan maupun 

kegagalan capaian kinerja dari sasaran strategis Pemerintah Kota Medan 

pada tahun anggaran 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 
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2010 tentang  pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbagai capaian sasaran 

strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun 

analisis kinerja. 

Beberapa kesimpulan kinerja diuraikan sebagai berikut : 

d. Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan untuk dapat memprediksi risiko paling kecil yang 

akan muncul dengan harapan memperoleh hasil dan kinerja yang paling 

optimal. Upaya perbaikan dalam hal penetapan kebijakan ini sifatnya 

akan berkesinambungan guna menyiapkan berbagai landasan hukum 

bagi seluruh instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tatakelola pemerintahan yang 

baik. Dalam perumusan dan penetapan kebijakan perlu melibatkan 

berbagai stakeholders baik internal pemerintah daerah, eksternal 

pemerintah (LSM, NGO, perguruan tinggi) dan masyarakat 

(pakar/praktisi). Dengan berbagai persepsi dan pemahaman yang 

berbeda sehingga sering kali membutuhkan waktu yang panjang dalam 

proses pembahasan kebijakan yang akan diambil.  

Pemerintah Kota Medanakan selalu berupaya untuk menetapkan 

berbagai kebijakan sesuai dengan permasalahan dan tantangan aktual 

yang terjadi dengan tujuan utama adalah demi kesejahteran 

masyarakat.  

 

e. Selama tahun 2012, terdapat 24 sasaran strategis yang ingin dicapai 

dengan rata-rata capaian untuk seluruh sasaran strategis yakni sebesar 

94,54%. Pencapaian sasaran ini diukur dengan berbagai indikator 

kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen 

penetapan kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur 

sasaran tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
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Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka 

Pemerintah Kota Medan telah menyusun Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Pemerintah Kota Medan walaupun belum ditetapkan secara 

formal. Namun seluruh pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan 

telah mempunyai komitmen untuk mencapai seluruh target yang telah 

direncanakan. 

 

f. Kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2012 ini merupakan kinerja 

yang berfokus kepada hasil (outcome). Capaian kinerja yang telah 

diperoleh tersebut akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan 

demikian capaian kinerja tahun 2012 akan menjadi umpan balik untuk 

manajemen/pimpinan dalam mengambil keputusan untuk perbaikan 

kinerja pada masa yang akan datang. 

 
g. Beberapa kelemahan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang masih perlu pembenahan adalah: metode 

pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya tersistematis 

sehingga mengakibatkan adanya beberapa data kinerja yang masih 

kurang akurat, pemahaman sumber daya manusia akan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada hampir seluruh SKPD 

yang masih rendah sehingga dapat mengakibatkan laporan kinerja yang 

disusun belum menggambarkan kondisi nyata kinerja yang 

sesungguhnya.  

 

B. Saran 

 
Capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan harus senantiasa dilakukan 

pemantauan dan monitoringuntuk dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti 

secara terus-‐menerus sehingga tidak berhenti hanya sekedar sebagai 
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laporan kinerja.Namun harus menjadi program yang berkesinambungan 

sehingga menjadi titik tumpu pelaksanaan pembangunan daerah di segala 

bidang.  

Pemerintah Kota Medan harus menyusun kebijakan yang bersifat 

komprehensif untuk memacu secara aplikatif pelaksanaan pembangunan 

daerah dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis yang didukung dengan 

payung hukum yang kuat. Seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Kota Medan juga harus mempunyai komitmen 

untuk perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

serta peningkatan pembangunan sesuai tugas pokoknya masing-masing. 

Beberapa langkah kebijakan yang akan dilakukan tahun mendatang adalah 

dengan mempertimbangkan posisi capaian dan 

permasalahan-‐permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tahun 2012.  

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan pada prinsipnya adalah 

melanjutkan dan meningkatkan keberhasilan yang sudah dicapai serta 

melakukan penajaman dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah 

untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera.  

 

Beberapa hal yang masih perlu dilakukan demi peningkatan kinerja pada 

masa yang datang adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan kota untuk mendukung 

pengembangan wilayah dan pergerakan ekonomi masyarakat; 

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan utilitas perhubungan 

kota, sehingga tercipta kedisiplinan dan kenyamanan dalam berlalu 

lintas; 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif, 

dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah untuk dapat menyerap angkatan 

kerja sehingga akan dapat mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang membentuk satu kesatuan 

pola yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Kota Medan; 
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5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam semua bidang dan 

urusan sehingga terdapat kompetensi dan integritas yang tinggi dalam 

menjalankan amanah yang diberikan;  

6. Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah agar dapat 

meningkatkan pengenalan seni, budaya dan objek wisata Kota Medan ke 

dalam dan luar negeri serta meningkatkan promosi pariwisata Kota 

Medan; 

7. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota sehingga 

terdapat pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak.  

 

Untuk meningkatkan capaian kinerja tersebutakan diikuti dengan perbaikan 

program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana pelaksanaan 

program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan 

tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia 

serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi 

perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan 

kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-‐masalah 

aktual pada masyarakat.Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah 

ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif 

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan 

yang dilaksanakan. 
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No Sasaran Strategis 2011 2012 

    1 Meningkatnya kordinasi dan efektivitas kerjasama antar daerah terutama di 
bidang pemerintahan umum, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan 
bidang ekonomi 

    
116,67  

100,00 

2 Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana lainnya 
yang memenuhi azas hukum 

    
113,30  

93,18 

3 Meningkatnya keterbukaan dan pertanggungjawaban publik       
99,17  

134,55 

4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas media informasi yang dapat diakses 
oleh masyarakat 

    
106,81  

100,00 

5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan     
100,78  

106,67 

6 Meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas kepegawaian daerah       
99,73  

133,56 

7 Meningkatkan sinkronisasi dan keselarasan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah  

      
70,18  

90,00 

8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan kota       
88,11  

84,51 

9 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan utilitas perhubungan kota       
84,22  

84,44 

10 Meningkatnya rumah tangga bersanitasi      
103,37  

100,00 

11 Meningkatnya pelayanan armada kebakaran      
100,00  

100,00 

12 Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah       
96,23  

101,42 

13 Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan perizinan investasi     
109,91  

90,33 

14 Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian 
daerah 

    
132,29  

112,50 

15 Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan kerja        
57,88  

62,91 

16 Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan dan barang daerah        
93,27  

100,54 

17 Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup       
74,29  

91,20 

18 Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum       
62,50  

98,68 

19 Menurunkan tingkat kemiskinan dan penanggulangan peyandang masalah 
kesejahteraan sosial 

      
89,48  

71,29 

20 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat     
108,16  

92,10 

21 Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat       
90,42  

117,74 

22 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan       
99,69  

100,00 

23 Meningkatkan kualitas dan melestarikan budaya daerah     
113,13  

77,67 
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24 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan kota       
79,90  

75,59 

  Rata-rata 95,39 96,62 
 

 

 


