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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah Pasca reformasi pada tahun 1998 telah terjadi 

perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

urusan pemerintahan yang lebih luas diberikan kepada pemerintah daerah sehingga 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh adanya 

tata pemerintahan yang baik (good governance) yang sangat dipengaruhi oleh kinerja 

pemerintahan itu sendiri. 

Kinerja merupakan dasar untuk bergeraknya suatu organisasi didalam 

pemerintahan, oleh karena itu untuk terwujudnya pemerintahan yang baik sangat 

diperlukan kinerja pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas. Penilaian 

terhadap kinerja pemerintahan dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan sebagai perbaikan agar pemerintah 

daerah saling berpacu mencapai Good Governance. Dalam institusi pemerintah 

khususnya, untuk mencapai good governance sangat diperlukan akuntabilitas pada 

setiap organisasi penggerak pemerintahan itu sendiri. 
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UNDP dalam LAN (2000) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-

prinsip Good governance merupakan: 

1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 

pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga 

perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh 

dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, 

serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan 

tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut 

hak asasi manusia. 

3. Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 

diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses 

pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 

5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani 

kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus 

menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama 

dalam kebijakan dan prosedur. 

6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki 

atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 
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7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga 

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan 

menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 

8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan 

organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada 

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk 

pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang 

bersangkutan. 

9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 

dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki 

pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi 

dasar bagi perspektif tersebut. 

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance yang berkaitan 

dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai 

dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola 

organisasi. Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa reformasi birokrasi. 

Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang menjadi tuntutan publik tapi juga 

akuntabilitas kinerja. 

Keingintahuan tentang akuntabilitas pemerintah tidak dapat dipenuhi hanya 

dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana 

pemerintah telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif (LAN dan BPKP 
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2000 dalam Adiyarti: 2016). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 

program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), 

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 

disebutkan bahwa penerapan SAKIP dalam rangka akuntabilitas instansi pemerintah 

(Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja), merupakan 

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003): 

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 

yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat 

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan penerapan 

manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan 

reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengetahui sejauh mana instansi 

pemerintah mengimplementasikan SAKIP, dan sekaligus untuk mendorong adanya 

peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi 

implementasi SAKIP. Implementasi atau hasil akhir dari SAKIP tersebut akan 

terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP. 

Adapun cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah : 

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian 

kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. 

2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja. 

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan. 

4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan. 

Komponen Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN & RB terhadap 

Instansi atau Lembaga adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1.1): 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

Tabel 1.1 

Komponen Evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN & RB 

No. KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 

1.  

 

Perencanaan Kinerja 

 

 

30% 

a. Rencana Strategis (10%), Meliputi: 

pemenuhan Renstra (2%), Kualitas 

Renstra (5%) dan Implementasi 

Renstra (3%). 

b. Perencanaan kinerja tahunan (20%), 

meliputi Pemenuhan RKT (4%), 

kualitas RKT (10%) dan 

Implementasi RKT (6%). 

2.  

Pengukuran Kinerja 

 

25% 

a. Pemenuhan Pengukuran (5%) 

b. Kualitas Pengukuran (12,5%) 

c. Implementasi Pengukuran (7,5%) 

3.  

Pelaporan Kinerja 

 

15% 

a. Pemenuhan Pelaporan (3%) 

b. Kualitas Pelaporan (7,5%) 

c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%) 

4.  

Evaluasi Kinerja 

 

10% 

a. Pemenuhan Evaluasi (2%) 

b. Kualitas Evaluasi (5%) 

c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 

5.  

Capaian Kinerja 

 

20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 

(5%) 

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 

(10%) 

c. Kinerja Tahun Berjalan (benchmark) 

(5%) 

 Total 100%  

Sumber: Permenpan & RB No. 12/2015 

Bagi seorang pimpinan (Kepala Daerah), SAKIP akan berguna untuk bisa 

mengukur setiap pembangunan atau kinerja yg dilakukan masing-masing SKPD. 

Selain itu sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk 
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mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan 

daerah. 

Berikut ini adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

kabupaten di provinsi Riau pada tahun 2016: (lihat tabel 1.2) 

 

Tabel 1.2 

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten di 

Provinsi Riau Pada Tahun 2016 

NO. KABUPATEN NILAI ANGKA KATEGORI 

1 SIAK 64,50 B 

2 KAMPAR 55,01 CC 

3 BENGKALIS 54,56 CC 

4 INDRAGIRI HULU 54,02 CC 

5 ROKAN HULU 53,52 CC 

6 KOTA DUMAI 51,76 CC 

7 PELALAWAN 50,39 CC 

8 PEKANBARU 48,81 C 

9 INDRAGIRI HILIR 41,07 C 

10 KUANTAN SINGINGI 39,35 C 

11 ROKAN HILIR 37,50 C 

12 KEPULAUAN MERANTI 25,58 D 

Sumber: www.riau.go.id (2017) 

Berdasarkan hasil evaluasi laporan akuntailitas kinerja pemerintah daerah 

kabupaten seprovinsi Riau tahun 2016 tersebut jelas terlihat bahwa kabupaten Siak 

mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu 64,50 dan 

satu-satunya kabupaten yang meraih predikat B dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Riau. 

Berikut beberapa contoh capaian prestasi dan penghargaan Dalam kurun waktu 

tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Siak yang telah mendapatkan beberapa 
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penghargaan dan prestasi Tingkat Nasional atas hasil pembangunan yang telah 

dilaksanakan terutama dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten Siak 

yaitu: 

1. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah, mendapatkan opini WTP dari BPK-RI yang 

diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; 

2. Penghargaan Kategori Pembina BAZNAS Daerah sangat baik dari 

BAZNAS Pusat. 

3. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-

turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 

2011, 2012, 2013 dan 2014 yang diberikan oleh Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi Riau. 

4. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

tahun 2014 dengan capaian stándar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan pemerintah, yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI. 

5. Penghargaan atas Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Yang diberikan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (LAKIP kabupaten Siak : 

2016) 
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Berikut beberapa capaian prestasi dan penghargaan Dalam kurun waktu tahun 

2017 dan 2018 Pemerintah Kabupaten Siak: 

1. Penghargaan terhadap dukungan dan kontribusi bagi MAN IC sempena hari 

Amal Bakti Kementrian Agama RI. 

2. Penghargaan dari Kapolri terkait pemberian bantuan 119 rumah Kantor 

Bhabinkamtibmas kepada Polda Riau sebagai sarana dan prasarana 

penunjang tugas kepolisian di jajaran Polres Siak. 

3. Penghargaan menjadi terbaik pertama pada hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja Pemda di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai 64.50 

(kategori B) 

4. Penghargaan Pencapaian Standar Nasional Provinsi (SNP) 

5. Penghargaan bertajuk Indonesia Green Award 2017, atas konsistensi 

semangat dan komitmen menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan 

lingkungan. 

6. Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 Kategori Alarm 

Persalinan yang diserahkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara (Kemenpan RB) 

7. Penghargaan dari instansi vertikal di Provinsi Riau diberikan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi 

Riau atas kinerja dan kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah 

(APIP) Kabupaten Siak. 
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8. Penghargaan keaktifan Pemerintah kabupaten Siak dalam membantu 

kelancaran tugas kepolisian dalam memelihara Kamtibmas melalui 

pembangunan 119 rumah kantor Bhambinkamtibmas dari 122 desa yang ada 

di Kabupaten Siak, yang diserahkan oleh Kapolri sempena HUT ke 71 

Bhayangkara. 

9. Penghargaan Anugerah Paramesti karena Pemerintah kabupaten Siak dinilai 

berkomitmen dalam menerapkan kebijakan zonasi Kawasan Tanpa Rokok. 

10. Penghargaan satu-satunya kota layak anak di Riau tahun 2017 dengan 

Predikat Madya (karena sudah dua kali berturut mendapat penghargaan 

KLA tahun 2013 dan 2015 dengan Kategori Pratama, dan 2017 kali ketiga), 

dan Penghargaan Percepatan Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Gratis 

Anak tahun 2017. 

11. Penghargaan Piala Adipura tahun 2017 (sudah 3 Piala Adipura yang diraih 

Siak yakni 2014, 2016 dan 2017). Siak juga menerima penghargaan untuk 

Kategori Pasar Terbersih, yang langsung diserahkan oleh Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sumatera, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

12. Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 Kategori Alarm 

Persalinan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 
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13. Penghargaan Anugerah Pandawa dan Juara III kategori Nakula Sadewa 

yang diterima oleh Green Generation Kabupaten Siak pada Jambore 

Generasi Hijau Nasional 2017. 

14. Juara II Stand terbaik pada Nusantara Expo (Pameran Budaya), yang 

diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 

15. Penghargaan sebagai penerima penghargaan Gerakan menuju 100 Smart 

City, yang diserahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi di 

Jakarta. 

16. Penghargaan kepada situs sejarah, Istana Siak terpilih sebagai situs sejarah 

terpopuler kedua (juara II) dalam penyelenggaraan Anugerah Pesona 

Indonesia (API). Penghargaan oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata. 

17. Penghargaan sebagai Kab/Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan RI, dan 

satu-satunya Kabupaten di Provinsi Riau yang memperoleh penghargaan 

tersebut. 

18. Juara 1 Kategori kawasan terpencil/sangat terpencil yang diraih oleh 

Kelompok Lavender 1 Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, 

Kabupaten Siak dalam perlombaan Asuhan Mandiri, Pemanfaatan Taman 

Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur. Penghargaan tersebut di serahkan 

oleh Dirjen pelayanan kesehatan. 

19. Penghargaan predikat Implementasi Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman 

Republik Indonesia. Dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan 

terhadap standar pelayanan publik. 
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20. Pada tanggal 15 Desember 2017 dilakukan penandatangan piagam 

komitmen Siak sebagai salah satu kota Pusaka milik Bangsa Indonesia. 

21. Penghargaan keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam 

Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan tahun 2016 dengan 

Pencapaian Standar Tertinggi. Penghargaan tersebut diserahkan oleh 

Gubernur Provinsi Riau. 

22. Penghargaan Anugerah Predikat sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki 

Inisiatif dalam membangun Iklim Investasi Daerah yang baik, Penghargaan 

tersebut diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama 

dengan Lembaga Asing Australia Indonesia Partnership for Economic 

Govermance (AIPEG). 

23. Penghargaan untuk Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Siak, 

karena masuk ke dalam Kategori KPA yang di Danai oleh APBD Mandiri, 

untuk Partisipasi, Kerjasama dan Dedikasi dalam Penanggulangan HIV-

AIDS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2017, yang diserahkan 

oleh Wakil Gubernur Prov Riau. 

24. Kabupaten Siak meraih piagam penghargaan dari Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) atas prestasi kinerja status sangat tinggi bintang dua 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pemberian Anugerah ini 

sesuai dengan Keputusan Presiden No. 100-53 tahun 2018, tentang 

Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 

Nasional dan Kabupaten Siak mendapat Peringkat ke 74 dari 397 Kabupaten 
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Seindonesia atau peringkat Pertama di Provinsi Riau tahun 2018. (Humas 

Kabupaten Siak, 2018) 

Beberapa data dan fakta diatas telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

kabupaten Siak memiliki kemampuan dan capaian yang baik dalam meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka berdasarkan latar belakang 

tersebut, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mendapatkan nilai tertinggi 

dalam hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seprovinsi Riau pada 

tahun 2016 maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul 

”Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan setelah melihat fenomena-fenomena yang 

terjadi dilapangan, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian tentang 

analisis penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah 

daerah kabupaten Siak). Maka penulis dapat merumuskan yaitu: 

1. Bagaimanakah penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di 

kabupaten Siak? 

2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak 

sehingga mencapai nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tertinggi 

dilingkungan provinsi Riau. 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui analisis penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

dikabupaten Siak. 

2. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

kabupaten Siak dalam mencapai nilai akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah tertinggi dilingkungan provinsi Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademis 

1. Memberikan jawaban mengenai penerapan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten Siak) 

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti guna 

memperdalam ilmu pengetahuan dibidang Administrasi khususnya Ilmu 

Administrasi Negara. 

B. Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan sumbangan penelitian tentang akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten Siak. 

2. Sebagai sumber informasi dan bahan penelitian bagi pihak-pihak lain 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai kiblat bagi kabupaten lain dalam meningkatkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah daerahnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga pokok 

pembahasan (BAB) dan masing-masing  BAB dibagi menjadi beberapa sub-sub 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama yang berisikan latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Menguraikan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang merupakan teori-teori 

pendukung penulisan itu nantinya, yang merupakan deskripsi teori 

pada bab ini. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu 

mengenai lokasi penelitian, jenis, dan sumber data dan metode 

pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan sejarah dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Siak dan BAPPEDA kabupaten siak, geografis dan 

monografis keberadaan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

Sri indrapura. 
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BAB V  : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


