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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Penerapan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Siak dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Siak, dilihat dari beberapa indikator Akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah berdasarkan : Lembaga Administrasi Negara tahun 2003,  dalam 

penelitian ini peneliti memakai 6 (Enam) indikator, yaitu: Penggunaan sumber daya 

yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara, Komitmen dari 

pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi pekerjaan masing-masing dengan bertanggung jawab dan bekerja sama. 

Pencapaian sasaran dan tujuan, Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil 

dan manfaat yang diperoleh berorientasi pada program-program kerja yang sudah 

terealisasi dengan baik, Jujur, obyektif, transparan dan akurat merupakan perwujudan 

dari akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip good governance, dan Menyajikan 

keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian sasaran.  

Adapun hasil analisis dari penerapan pemerintah daerah kabupaten Siak dalam 

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tersebut yaitu: 

1. Penerapan sistem manajemen kinerja yang harus ditunjukkan rumusan 

tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil terutama tingkat OPD. 
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2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program agar selalu berorientasi pada 

hasil dan terelisasinya semua sasaran dan tujuan dengan indikator yang 

tepat. 

3. Melakukan review terhadap program, kegiatan dan komponen dan anggaran 

dengan mengacu pada penyempurnaan  tujuan dan sasaran. 

4. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara 

berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi. 

5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja OPD yang dapat 

menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi 

anggaran. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak dalam 

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerahnya sehingga mencapai nilai 

tertinggi dan satu-satunya kabupaten yang meraih predikat nilai B dilingkungan 

provinsi riau dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh KEMENPAN-RB yaitu: 

1. Saling berkomitmen antara pemimpin dengan seluruh staf untuk selalu 

berupaya mewujudkan semua sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti 

yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, 

kebudayaan dan keagamaan. 

3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui 

pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, 

ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif 
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lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang 

terbarukan. 

4. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 

pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor 

ketenagakerjaanserta pemerataan dan pengendalian kependudukan. 

5. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur 

daerah melalui peningkatan prasarana  jalan, jembatan, pelabuhan, energi 

listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan  lingkungan, penataan 

ruang dan perumahan. 

6. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

(clean government and good governance), menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan 

implementasi otonomi kepada desa. 

7. Kabupaten Siak telah melaksankan penilaian mandiri pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dilingkungan pemerintah kabupaten Siak, kemudian 

membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Siak, serta 

membentuk Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK). 

8. Selalu melakukan review terhadap program, kegiatan dan komponen dan 

anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan  tujuan dan sasaran. 
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 6.2 Saran 

  Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, peneliti memberikan saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Siak terhadap Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah antara 

lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk Inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi 

akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat terciptanya pemahaman 

yang merata antar OPD, serta kepada BAPPEDA dan para penanggungjawab 

program untuk terus meningkatkan kualitas program untuk mendorong 

efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. 

2. Diharapkan untuk Pemerintah Kabupaten Siak agar melakukan 

penyempurnaan pada dokumen perencanaan agar memiliki tujuan dan sasaran 

yang berorientasi dengan hasil dengan dilengkapi indicator yang tepat. 

3. Pemerintah Kabupaten Siak agar melakukan reviu terhadap program, kegiatan 

dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan 

sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang 

dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan 

pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran. 

 


