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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

1.1 Kabupaten Siak 

1.1.1 Sejarah Kabupaten Siak 

Kabupaten Siak merupakan daerah bekas Kerajaan Siak yang didirikan pada 

tahun 1.723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahman Syah, 

diawal kemerdekaan Indonesia Sultan Syarif Kasim II merupakan Sultan Siak 

terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. 

Kemudian menjadi wilayah kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis Provinsi 

Riau, yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Kabupaten baru yang 

terpisah dari Kabupaten Bengkalis  dengan ibu kota Siak Sri Indrapura. 

1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara 1
o
16’30” Lintang Utara 

sampai dengan 0
o
20’49” Lintang Utara dan 100

o
54’21” Bujur Timur sampai dengan 

102
o
10’59” Bujur Timur, sebagian besar Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah 

di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi Wilayah 

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran, dan sebagian kecil terdiri dari 

perbukitan yang terletak dibagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 

60% Wilayah Kabupaten Siak, morfologi perbukitan rendah terdapat dibagian utara, 

timur dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara, dan morfologi perbukitan 
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tinggi terletak dibagian barat daya wilayah DAS Siak. Kabupaten Siak memiliki luas 

8,580.92 km2 dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. 

Secara fisik geografis Kabupaten Siak memiliki kawasan pesisir pantai yang 

berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga 

pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura. 

Luas wilayah Kabupaten Siak adalah 8.556,09 Km2 atau 9,74% dari total luas 

wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 dari seluruh kabupaten/kota 

di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Secara 

administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Siak sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten 

Pelalawan,dan Kota Pekanbaru 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten 

Pelalawan dan Kepulauan Meranti 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. 

Wilayah Kabupaten Siak secara administrasi terdiri atas 14 kecamatan yaitu 

Kecamatan Siak, Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Tualang, 

Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan 

Koto Gasib, Kecamatan Sungai Mandau, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan 
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Dayun, Kecamatan Mempura, Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Pusako. 

Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Sungai Mandau (1.705 Km2), dan 

yang paling sempit adalah Sabak Auh (73,38Km2). Dengan semangat otonomi daerah 

dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa 

Menjadi Kampung, maka untuk melestarikan dan mengangkat istilah penamaan 

melayu untuk desa di Kabupaten Siak diganti menjadi Kampung. Selanjutnya 

Kabupaten Siak  yang terdiri 9 kelurahan, dan 114 kampung serta 8 kampung adat, 

pembagian wilayah kecamatan dapat dilihat pada tebel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2018 

 

No 

 

Kecamatan  

 

Ibu Kota 

Jumlah Jumlah

  

Kelurahan kampung RW RT 

1 Minas Minas 1 4 41 124 

2 Kandis Kandis 3 8 110 297 

3 Siak Siak Sri Indrapura 2 6 29 87 

4 Sungai Apit Sungai Apit  1 14 73 170 

5 Sungai 

Mandau 

Muara Kelantan - 9 29 59 

6 Kerinci Kanan Kerinci Kanan - 12 68 193 

7 Lubuk Dalam Lubuk Dalam - 7 27 103 

8 Tualang Perawang 1 8 56 343 

9 Koto Gasip Pangkalan Pisang - 11 48 139 

10 Dayun Dayun - 11 66 203 

11 Bunga Raya Bunga Raya - 10 61 157 

12 Mempura Benteng Hilir 1 7 29 68 

13 Sabak Auh Bandar Sungai - 8 42 91 

14 Pusako Dusun Pusaka - 7 19 37 

  

Jumlah 2018 

 

9 

 

122 

 

698 

 

2071 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Siak 2018 
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1.2 Aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan 

terdiri atas: 

a. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan Pemerintahan yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah. 

c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, 

dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 13 ayat 4 menyatakan 

bahwa kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota adalah: 

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota 

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota 

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam 

Daerah kabupaten/kota 

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. 

Mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 

2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan belanja daerah yang 
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dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

Urusan wajib mencakup 26 urusan, yakni: 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Lingkungan hidup 

4. Pekerjaan umum 

5. Penataan ruang 

6. Perencanaan pembangunan 

7. Perumahan 

8. Kepemudaan dan olahraga 

9. Penanaman modal 

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah 

11. Kependudukan dan catatan sipil 

12. Ketenagakerjaan 

13. Ketahanan pangan 

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

16. Perhubungan 

Urusan pilihan mencakup 8 urusan, yakni: 

1. Kelautan dan perikanan 

2. Pertanian 

3. Kehutanan 

4. Energi dan sumber daya mineral 

5. Pariwisata 

6. Industri 

7. Perdagangan 

8. Ketransmigrasian. 
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1.2.1 Visi Pembangunan Daerah 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah 

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) 

tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan 

pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka 

menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. 

Visi Pemerintah Kabupaten Siak yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak 

Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis 

Dan Berbudaya Melayu Serta Sebagai Kabupaten Dengan Pelayanan Publik Terbaik 

Di Provinsi Riau Tahun’’. 

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat 

dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak. 

2. Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, ditandai dengan tingginya tingkat 

kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyarakat yang 

memiliki daya saing yang tinggi. 

3. Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas, dan 

daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang oleh tingginya derajat 

pendidikan. 

4. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan 

pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut 

diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita, Angka 

Kemiskinan dan Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 

5. Masyarakaat yang Agamis dan Berbudaya Melayu, ditandai dengan adanya 

kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, Perwujudan 

masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai-nilai keislaman 

(sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai 
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landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya 

Melayu sebagai sarana kultural kehidupan kemasyarakatan. 

6. Mewujudkan pelayanan publik terbaik dilakukan dengan 

mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan 

dasar dan perizinan, serta secara bertahap meningkatkan mutu dan standar 

pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang terbaik di 

Provinsi Riau. 

1.2.2 Misi Pembangunan Daerah 

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka 

mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi 

tersebut. Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan 

upaya-upaya apa yang harus dilakukan, memberikan kerangka bagi tujuan dan 

sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan 

ditempuh untuk mencapai visi. 

Misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam jangka 

waktu 5 tahun ini ditetapkan sebagai berikut: 

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

yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan 

dan keagamaan. 

2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan 

dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, ketahanan 

pangan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan 

dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan. 

3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, 

pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sector 

ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan. 

4. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan infrastruktur 

daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi 
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listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang 

dan perumahan. 

5. 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. 

1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak 

Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

Kabupaten Siak, agar terwujud Masyarakat Kabupaten Siak yang Sejahtera Lahir dan 

Batin berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun struktur organisasi pemerintah daerah 

Kabupaten Siak diuraikan sebagai berikut: 

A. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah meliputi: 

1. Sekretaris Daerah 

2. Asisten : 

 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 

- BagianAdministrasi Pemerintahan Umum 

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

- Bagian Pertanahan 

 Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 

- Bagian Administrasi Perekonomian 

- Bagian Administrasi Pembangunan 

 Asisten Administrasi Umum, membawahi: 

- Bagian Hukum 

- Bagian Organisasi 

- Bagian Humas 

- Bagian Umum 
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B. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Siak. 

1. Inspektorat 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana 

4. Badan Lingkungan Hidup 

5. Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

7. Badan Kepegawaian Daerah 

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

10. Satuan Polisi Pamong Praja 

11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

12. Kantor Perpustakaan dan Arsip 

13. Rumah Sakit Umum Daerah 

14. Sekretariat KORPRI 

C. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak 

1. Dinas Pendidikandan Kebudayaan 

2. Dinas Kesehatan 

3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

5. Dinas Perhubungan dan Infokom 

6. Dinas Bina Marga dan Pengairan 

7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 

8. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 

9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
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10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

12. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 

13. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan 

14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

15. Dinas Pertambangan dan Energi 

D. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 

1. Kecamatan Siak 

2. Kecamatan Mempura 

3. Kecamatan Bunga Raya 

4. Kecamatan Dayun 

5. Kecamatan Sei Apit 

6. Kecamatan Sabak Auh 

7. Kecamatan Sei Mandau 

8. Kecamatan Koto Gasib 

9. Kecamatan Lubuk Dalam 

10. Kecamatan Kerinci Kanan 

11. Kecamatan Tualang 

12. Kecamatan Minas 

13. Kecamatan Kandis 

14. Kecamatan Pusako 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak) 

Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Analisis Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak). Penelitian ini hanya terfokus pada kemampuan 

dan capaian yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

daerah. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mendapatkan nilai tertinggi dalam 

hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seprovinsi Riau pada tahun 

2016. Oleh Karena itu, yang dimaksudkan Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip 

good governance yang berkaitan dengan pertanggung jawaban 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. 

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten diprovinsi 

Riau pada 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 pada tahun 

2016. 
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Pemerintah Kabupaten Siak yang telah mendapatkan beberapa 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. 

Untuk mengukur Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Siak tersebut dilihat dari beberapa indikator Penerapan Akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah berdasarkan : Lembaga Administrasi Negara tahun 2003,  

dalam penelitian ini peneliti memakai 6 (Enam) indikator, yaitu: 

1. Penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan Negara; 

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

3. Pencapaian sasaran dan tujuan; 

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

diperoleh; 

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat; 

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian sasaran. 

5.1.1 Penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum 

penyelenggaraan Negara 

 Untuk mengetahui dan mempertahankan eksistensinya, salah satu tindakan atau 

peran pemerintah dalam Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

yang dilakukan adalah menggunakan sumber daya dengen konsisten. Sumber daya 
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adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam 

kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). 

Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, 

dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah 

sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (renewable resources) dan sumber 

daya tak terbarukan (non-renewable resources) Ke dalam sumber daya dapat pulih 

termasuk tanaman dan hewan (sumber daya hayati). Penggunaan sumber daya yang 

konsisten juga berupa sumber daya manusia yang harus di gunakan dengan tepat dan 

konsisten dengan berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 di 

Inspektorat dengan Sekretaris dan kepala sub bagian Perencanaan Inspektorat 

kabupaten Siak. Bapak H. Irwan Saputra, S.Sos, M.Si sebagai sekretaris mengatakan 

bahwa : 

“Sumber daya jelas harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan sumber daya dengan optimal” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas sumber daya jelas harus dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan sumber daya dengan optimal, sehingga 

hasil yang diperoleh juga optimal. Sehingga, sumber daya tersebut dapat sesuai 

dengan target-target yang telah direncanakan. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Areefeanto, SE, M.Si sebagai kepala sub 

bagian Perencanaan, pada tanggal 01 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_hayati
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“Iya, sumber daya harus dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kepentingan 

umum” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas bahwa sumber daya harus dimanfaatkan dan dikelola 

sesuai dengan kepentingan umum agar masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh 

hasil yang maksimal. 

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, yaitu Bapak Raja Juarisman, ST yang mengatakan bahwa: 

“Sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem 

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan 

sistem akuntabilitas keuangan ini harusnya dikerjakan dengan baik dan benar. 

Untuk itu perlu pembekalan ini agar SAKIP Siak harus naik peringkat untuk 

menjadi lebih baik lagi, Melakukan publikasi di website serta di ruang ruang 

publik” 
(Wawancara 01 Oktober 2018). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem apa yang digunakan 

untuk menjamin penggunaan sumber daya agar sesuai dengan kepentingan umum, 

Sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan 

sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas 

keuangan ini harusnya dikerjakan dengan baik dan benar. Untuk itu perlu pembekalan 

ini agar SAKIP Siak harus naik peringkat untuk menjadi lebih baik lagi sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dari instansi tersebut.  Cara yang digunakan dalam 

menjamin penggunaan sumber daya untuk memberikan informasi yang benar bagi 

masyarakat yaitu Melakukan publikasi di website serta di ruang ruang publik 

sehingga terciptanya keterbukaan publik. 
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Hal serupa juga dikatakan oleh seksi Pelaksana yaitu bapak Iskandar, S.Sos di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 01 Oktober 2018 sebagai 

berikut: 

“Mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya dan adanya peran pemimpin 

dalam melakukan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja dan SKP 

yang telah di perjanjikan” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bagian pelaksana diatas 

maka dapat diketahui bahwa cara yang digunakan dalam menjamin penggunaan 

sumber daya untuk mengutamakan profesionalitas pembagian tugas Mengerjakan 

tugas sesuai dengan tupoksinya dan adanya peran pemimpin dalam melakukan 

evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja dan SKP yang telah di perjanjikan dan 

menyelesaikan sesuai dengan perencanaan kerja yang ditargetkan. 

 Hal serupa juga dikatakan oleh Kasubbag evaluasi dan monitoring yaitu Ibu 

Nurhasanah, S. IP di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada tanggal 01 

Oktober 2018 sebagai berikut: 

“Penggunaan sumber daya agar sesuai dengan kepentingan umum dengan 

menggunakan sistem, yaitu sistem yang merupakan penyatuan dari sistem 

perencaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

 Dari wawancara diatas dapat kita ketahui penggunaan sumber daya agar sesuai 

dengan kepentingan umum dengan menggunakan sistem , yaitu sistem yang 

merupakan penyatuan dari sistem perencaan, sistem penganggaran dan sistem 
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pelaporan kinerja. Sehingga dengan mengintegrasikan sistem tersebut dapat 

memanfaatkan sumber daya dengan baik dan efisien. 

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah pada tanggal 01 Oktober 2018 sebagai berikut: 

“Sumber daya tersebut juga diselaraskan dengan pelaksanaan sistem 

akuntabilitas keuangan tersebut disesuai kan dengan baik dan benar” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan sumber daya tersebut juga diselaraskan 

dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan tersebut disesuai kan dengan baik 

dan benar untuk meningkatkan akuntabilitas yang lebih baik dari sebelumnya.  

Dengan demikian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem yang 

digunakan untuk penggunaan sumber daya sesuai dengan kepentingan umum dengan 

mengintegrasikan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem 

pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. 

Sistem yang digunakan dalam mencapai sasaran sesuai dengan kinerja yang 

diharapkan juga harus menerapkan penggunaan sumber daya Manusia yang ahli dan 

bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. 

5.1.2 Komitmen Dari Pimpinan Dan Seluruh Staf Instansi Yang Bersangkutan 

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang 

tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai 

sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. 

sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam 

organisasi atau kelompok tertentu.  Hal ini pimpinan tidak bekerja sendiri tetapi harus 
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bekerja sama dengan orang lain atau bawahannya. Kerja sama harus ditunjukkan 

melalui keterlibatan pimpinan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dengan 

mengarahkan, mempengaruhi, mendorong bawahannya kearah berbagai tujuan dalam 

organisasi termasuk program pengendalian kualitas. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 

dengan Bapak Iskandar, S.Sos di Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah sebagai 

berikut: 

“Mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya dan adanya peran pemimpin 

dalam melakukan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja dan SKP 

yang telah di perjanjikan” 

 (Wawancara 01 Oktober 2018) 

  

 Dilihat dari hasil wawancara diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa yang 

dilakukan pemimpin dan staff  untuk menerapkan akuntabilitas kinerja yang tepat 

Mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya dan adanya peran pemimpin dalam 

melakukan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja dan SKP yang telah di 

perjanjikan dan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Hal ini serupa yang dikatakan 

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 01 Oktober 2018 

sebagai berikut: 

“Karena melalui SAKIP ini agar pemimpin suatu daerah bisa mengukur setiap 

pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing OPD. Selain itu, 

sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk 

pembangunan daerah. SAKIP akan mengukur seberapa jauh Visi misi suatu 

Daerah akan bisa dilaksanakan dengan sebuah kegiatan atau sebuah 

pembuktian. Seperti contoh tertuang dalam sebuah Visi yakni mensejahterakan 

masyarakat. Oleh karena itu untuk mendapatkan penilaian SAKIP yang baik, 

dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak.” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 
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 Berdasarkan dari wawancara diatas maka dapat diketahui yang dilakukan oleh 

pemimpin untuk menerapkan akuntabilitas kinerja di pemerintahan kabupaten siak ini 

Karena melalui SAKIP ini agar pemimpin suatu daerah bisa mengukur setiap 

pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing OPD. Selain itu, sistem ini 

bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran 

yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. SAKIP akan mengukur seberapa 

jauh Visi misi suatu Daerah akan bisa dilaksanakan dengan sebuah kegiatan atau 

sebuah pembuktian. Seperti contoh tertuang dalam sebuah Visi yakni 

mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu untuk mendapatkan penilaian SAKIP 

yang baik, dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Oleh karena itu, system yang 

digunakan harus diterapkan sesuai dengan yang diharapkan. 

 Wawancara dengan Kepala  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada 

tanggal 01 Oktober 2018 mengatakan bahwa: 

“Komitmen jelas sangat diperlukan apalagi yang berkaitan dengan kinerja 

seseorang, sehingga komitmen dalam bekerja harus sesuai dengan visi dan misi 

instansi tersebut” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas bahwa komitmen jelas sangat diperlukan apalagi yang 

berkaitan dengan kinerja seseorang, sehingga komitmen dalam bekerja harus sesuai 

dengan visi dan misi instansi tersebut, hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan 

eksistensi kinerja di instansi tersebut dan dapat memenuhi janji dari pimpinan untuk 

direalisasikan dengan baik. 
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Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Inspektorat pada tanggal 01 

Oktober 2018 sebagai berikut: 

“Dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik jelas komitmen dari pimpinan 

yang diharapkan karena pimpinan akan mengarahkan dan mengintruksikan 

kepada staf sesuai dengan visi dan misi instansi tersebut” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik jelas 

komitmen dari pimpinan dan staff yang diharapkan karena pimpinan akan 

mengarahkan dan mengintruksikan kepada staf sesuai dengan visi dan misi instansi 

tersebut sehingga dapat terwujudnya good governance di lingkungan instansi tersebut 

dan menghasilkan output yang di inginkan. 

Hal serupa disampaikan oleh Kepala sub bagian Perencanaan Di Inspektorat, 

pada tanggal 01 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya dalam mengerjakan suatu hal apalagi yang berkaitan dengan 

khalayak ramai dan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat maka 

yang diperlukan oleh pemimpin ya memang komitmen agar kegiatan tersebut 

berjalan sesuai dengan perencanaan” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

 

 

Dari wawancara dalam mengerjakan suatu hal apalagi yang berkaitan dengan 

khalayak ramai dan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat maka yang 

diperlukan oleh pemimpin adalah komitmen agar kegiatan tersebut berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang di tetapkan. 

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Iskandar di Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah, pada tanggal 01 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa: 
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“Menurut saya komitmen dari pimpinan itu sangat dipengaruhi keberhasilan 

dalam sebuah instansi dan yang dilakukan oleh pimpinan dan staf yaitu 

tanggung jawab dan kerjasama.” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas komitmen dari pimpinan itu sangat dipengaruhi 

keberhasilan dalam sebuah instansi dan yang dilakukan oleh pimpinan dan staf 

yaitu tanggung jawab dan kerjasama. Oleh karena itu pimpinan dan staf  harus 

bisa menjalankan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-

masing. 

Adapun wawancara dengan ibu Nurhasanah, pada tanggal 01 Oktober 2018 

mengatakan bahwa: 

“Pimpinan itu memang seharusnya komitmen dengan apa yang ia kerjakan dan 

apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah 

melalui pertanggung jawabannya ” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas pimpinan itu memang seharusnya komitmen dengan apa 

yang ia kerjakan dan apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat maupun kepada 

pemerintah melalui pertanggung jawabannya. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas komitemen dari atasan dan bawahan yaitu 

Mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya dan adanya peran pemimpin dalam 

melakukan evaluasi kinerja berdasarkan Perjanjian kinerja dan SKP yang telah di 

perjanjikan dengan penuh tanggung jawaab dan kerjasama. Kuatnya komitmen yang 

selalu diterapkan oleh pemimpin dengan staffnya itulah yang sangat mempengaruhi 

hasil kinerja pemerintah daerah kabupaten Siak tersebut sehingga mendapatkan 

predikat kabupaten terbaik diprovinsi Riu. 
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5.1.3 Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 

 Pencapaian sasaran adalah sesuatu hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu 

dengan target yang telah ditentukan Proses Pencapaian Tujuan merupakan suatu 

kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara 

efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan 

perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara 

benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 

dengan bagian Pelaksana di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai 

berikut: 

“Tujuan dan sasaran  pemerintah tertera dengan jelas pada dokumen RPJMD 

kabupaten Siak tahun 2011-2016.  

 (Wawancara 01 Oktober 2018) 

  

 Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa saran dan tujuan pemerintah 

daerah kabupaten siak untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dokumen RPJMD 

kabupaten Siak tahun 2011-2016. 

 Berikut penuturan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada 

tanggal 01 Oktober 2018: 
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“Pencapaian sasaran dan tujuan kabubapten siak sebagaimana telah disusun 

dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2011-2016, menunjuk prestasi 

berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mancapai 

sasaran yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi 

penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebagian 

besar menggunakan sumberdaya dengan efisien.” 

 (Wawancara 01 Oktober 2018) 

  

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat tingkat pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah diterapkan pemerintah daerah kabupaten siak Capaian sasaran dan tujuan 

kabubapten siak sebagaimana telah disusun dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 

2011-2016, menunjuk prestasi berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam mancapai sasaran yang dilakukan dengan cara membandingkan 

persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 

sebagian besar menggunakan sumber daya dengan efisien. 

Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Inspektorat pada tanggan 01 

oktober 2018 sebagai berikut: 

“Untuk tujuan dan sasaran ya pastinya lebih kepada  terwujudnya good 

governance dan sasarannya agar menjadi kabupaten terbaik dan mempunyai 

akuntabilitas yang tinggi baik dari pertanggung jawaban maupun dari 

pelayanan kepada masyarakat” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk tujuan dan sasaran ya 

pastinya lebih kepada  terwujudnya good governance dan sasarannya agar menjadi 

kabupaten terbaik dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi baik dari pertanggung 

jawaban maupun dari pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sasaran dan 

tujuan tiap instansi harus jelas dan terstruktur dengan baik. 
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Hal serupa disampaikan oleh kasubbag Perencanaan di Inspektorat, pada 

tanggal 01 Oktober 2018 mengatakan bahwa : 

“Sasaran dan tujuan tersebut harus sesuai dengan program pemerintah dan 

dapat terwujudnya good governace” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara tersebut sasaran dan tujuan harus sesuai dengan program 

pemerintah dan dapat terwujudnya good governace. Sehingga semua pihak dalam 

instansi tersebut harus bekerja sama dan sama-sama mempertanggung jawabkan hasil 

kinerja mereka. 

5.1.4 Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh 

 Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan 

lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang 

atau masa depan. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas karena menerangkan 

mengenai detail gambaran sistem yang di tujunya, ini disebabkan perubahan ilmu 

serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang. 

 Visi Berorientasi ke depan. Tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini, 

Mengekspresikan kreatifitas. Dan Berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang 

mengandung penghargaan bagi masyarakat. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa 

yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan Visi 

tersebut. Misi perusahaan di artikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan 
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atau lembaga itu dibuat. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan 

proses pencapaian tujuan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 

dengan bagian Pelaksana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai 

berikut: 

“Kabupaten Siak sudah mendapat WTP dalam kurun waktu 7 tahun dan ini 

merupakan capaian keberhasilan dalam menjalankan program-program yang 

telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2000-2025 serta dalam penilaian LAKIP 

dari Kementerian PAN/RB” 

 (Wawancara 01 Oktober 2018) 

  

 Dari wawancara diatas bahwa keberhasilan yang telah diperoleh kabupaten siak 

Kabupaten Siak sudah mendapat WTP dalam kurun waktu 7 tahun, dan ini 

merupakan capaian keberhasilan dalam menjalankan program-program yang telah 

ditetapkan dalam RPJPD tahun 2000-2025 serta dalam penilaian LAKIP dari 

Kementerian PAN/RB, Kabupaten Siak sudah mendapat WTP dalam kurun waktu 7 

tahun dan ini merupakan capaian keberhasilan dalam menjalan program-program 

yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2000-2025 serta dalam penilaian LAKIP 

dari Kementerian PAN/RB. 

 

 Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah pada tanggal 01 Oktober 2018 sebagai berikut: 

“Perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan 

komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan 

manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan data 

kinerja (IT-based)” (Wawancara 01 Oktober 2018) 
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Dari wawancara tersebut kabupaten siak bisa mencapai nilai tertinggi dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seprovinsi riau, Perubahan pola pikir 

atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran 

organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan 

kompetensi SDM, dan pengembangan data kinerja. 

 Hal serupa juga dituturkan oleh Ibu Nurhasanah di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah pada tanggal 01 Oktober 2018 sebagai berikut: 

“Visi dan misi juga bergantung pada Perubahan pola pikir atau paradigma 

yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi 

terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan 

kompetensi SDM, dan pengembangan data kinerja (IT-based) sehingga 

kabupaten siak bisa mencapai nilai tertinggi dalam evaluasi akuntabilitas 

kinerja terbaik” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

 

Dari wawancara tersebut kabupaten siak bisa mencapai nilai tertinggi dalam 

evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seprovinsi riau, Perubahan pola pikir 

atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran 

organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan 

kompetensi SDM, dan pengembangan data kinerja. Oleh karena itu, untuk untuk 

mencapai hasil yang terbaik diperlukan pembaharuan-pembaharuan dalam 

lingkungan instansi untuk mencapai kinerja yang berintegritas dan berkualitas. 

Wawancara dengan sekretaris Inspektorat pada tanggal 01 Oktober 2018 

mengatakan bahwa: 

“Visi dan misi yang sudah diprogram oleh pemerintah memang suatu hal yang 

harus dimasukan dalam rencana kerja yang harus direalisasikan oleh pihak 

instansi untuk kepentingan umum, oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang 
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baik dalam pencapaian target kerja harus ada rencana jangka panjang, jangka 

pendek dan jangka menengah” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas visi dan misi yang sudah diprogram oleh pemerintah 

memang suatu hal yang harus dimasukan dalam rencana kerja yang harus 

direalisasikan oleh pihak instansi untuk kepentingan umum, oleh karena itu untuk 

memperoleh hasil yang baik dalam pencapaian target kerja harus ada rencana jangka 

panjang, jangka pendek dan jangka menengah. Oleh karena visi dan misi itu harus 

sudah merangkum tujuan dari instansi agar output yang dihasilkan kedepannya 

optimal. 

Adapun hasil wawancara dengan kasubbag Perencanaan di Inspektorat, pada 

tanggan 01 Oktober 2018 sebagai berikut: 

“Visi dan misi kabupaten siak telah terealisasi tahap per tahap dibuktikan 

bahwa telah mendapatkan WTP dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun, itu 

merupakan suatu pencapaian yang baik” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas visi dan misi kabupaten siak telah terealisasi tahap per 

tahap dibuktikan bahwa telah mendapatkan WTP dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun, 

itu merupakan suatu pencapaian yang baik. Sehingga patut untuk dicontoh oleh 

kota/kabupaten lain di Provinsi Riau. 

5.1.5 Jujur, Obyektif, Transparan Dan Akurat 

 Pengawasan adalah tindakan untuk memantau segala kegiatan yang dilakukan 

dari penyelenggara kepada pihak yang terkait dan menghubungkan antara 

kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan yang bersifat mikro. 
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Sehingga, pihak instansi harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta apa yang 

dibutuhkan masyarakat dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat itu 

sendiri. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 

dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai berikut: 

“Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. 

Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana 

kinerja tahunan, dan penetapan kinerja. Komponen kedua, yakni pengukuran 

kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan 

implementasi pengukuran”. 

 (Wawancara 01 Oktober 2018) 

 

 Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa indikator yang 

menyebabkan kabupaten siak bisa mencapai akuntabilitas kinerja terbaik di provinsi 

riau Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. 

Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja 

tahunan, dan penetapan kinerja. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang 

meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi 

pengukuran.  

Adapun wawancara dengan Sekretaris Inspektorat pada tanggal 01 Oktober 

2018 sebagai berikut: 

“Untuk mencapai sasaran yang direncanakan agar output yang di dapatkan 

optimal maka laporan pertanggung jawaban dibuat harus dengan jujur , 

akurat, dan objektif.” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 
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Dari wawancara bahwa untuk mencapai sasaran yang direncanakan agar output 

yang didapatkan optimal maka laporan pertanggung jawaban dibuat harus dengan 

jujur , akurat, dan objektif. Oleh karena itu, kita harus menghindari hal-hal yang 

bertentangan dengan prinsip good governance. 

Hal serupa dituturkan oleh kepala sub bagian perencanaan di Inspektorat, pada 

tanggal 01 Oktober 2018 mengatakan bahwa: 

“Segala yang berkaitan dengan akuntabilitas selalu identik dengan bersifat 

jujur, objektif dan akurat, sehingga dalam pembuatan  SAKIP ataupun LAKIP 

harus objektif dan akurat. ” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara tersebut segala yang berkaitan dengan akuntabilitas selalu 

identik dengan sifat jujur, objektif dan akurat, sehingga dalam pembuatan SAKIP 

ataupun LAKIP harus objektif dan akurat untuk mengetahui dan menilai kinerja 

instansi tersebut. Dalam pembutan laporan kinerja sangat jelas berdasarkan dengan 

pencapaian hasil serja sejauh mana program-program yang telah di rencanakan itu 

terwujud. 

5.1.6 Menyajikan Keberhasilan Dan Kegagalan Atas Pencapaian Sasaran. 

 Keberhasilan adalah suatu keadaan dimana kegiatan yang kita selesaikan 

mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan  merupakan tujuan 

utama dari sebuah instansi atau organisasi, dimana segala aktivitas yang ada di 

dalamnya ditujukan untuk mencapia suatu keberhasilan serta kegagalan terjadi karena 

usaha yang kita rencanakan belum maksimal dan tidak sesuai dengan target atau 

sasaran yang diharapkan. 
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 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 

dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut: 

“Kabupaten Siak sudah mendapat WTP dalam kurun waktu 7 tahun dan ini 

merupakan capaian keberhasilan dalam menjalan program-program yang 

telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2000-2025 serta dalam penilaian LAKIP 

dari Kementerian PAN/RB. 

 (Wawancara 01 Oktober 2018) 

  

 Dari wawancara diatas bahwa keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan pemerintah daerah kabupaten siak, Kabupaten Siak sudah mendapat WTP 

dalam kurun waktu 7 tahun dan ini merupakan capaian keberhasilan dalam 

menjalankan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2000-2025 

serta dalam penilaian LAKIP dari Kementerian PAN/RB 

 Mengenai hal menyajikan kegagalan pencapaian sasaran, kepala BAPPEDA 

juga menuturkan: 

 “Penerapan system manajemen kinerja di tahun 2016 telah mengalami 

kenaikan yang ditujukan dengan rumusan tujuan dan sasaran yang belum 

sepenuhnya berorientasi pada hasil terutama pada tingkat OPD” 

(wawancara 01 Oktober 2018) 

Dari wawancara diatas penerapan system manajemen kinerja di tahun 2016 

telah mengalami kenaikan yang ditujukan dengan rumusan tujuan dan sasaran yang 

belum sepenuhnya berorientasi pada hasil terutama pada tingkat OPD. Oleh karena 

itu harus di rumuskan dengan tepat agar hasil pada tingkat OPD maksimal. 

Selanjutnya hal serupa disampakaikan oleh kepala sub bagian perencanaan di 

Inspektorat, pada tanggal 01 Oktober 2018 mengatakan bahwa : 
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“Melakukan revisi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran 

dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

 

Dari hasil wawancara masyarakat dapat diketahui bahwa melakukan revisi 

terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada 

penyempurnaan tujuan dan sasaran, hal itu bertujuan untuk perbaikan agar 

kedepannya kembali mendapatkan penghargaan terhadap akuntabilitas Kinerja. 

Hal serupa dituturkan oleh sekretaris Inspektorat, pada tanggal 01 Oktober 2018 

mengatakan bahwa: 

“Pengukuran kinerja memang masih belum maksimal oleh karena itu perlu di 

evaluasi dan ditingkatkan lagi untuk perbaikan kedepannya. Kegagalan dalam 

pencapaian program yang telah di buat itu ada beberapa kendala dalam 

merealisasikannya, hal itu karena kurangnya dana APBD yang dalam 

penggunaannya harus kami prioritaskan pada program-program yang sangat 

penting, sehingga masih adanya program yang terkendala dalam 

mewujudkannya” 

(Wawancara 01 Oktober 2018) 

 Dari wawancara bahwa pengukuran kinerja memang masih belum maksimal 

oleh karena itu perlu di evaluasi dan ditingkatkan lagi untuk perbaikan kedepannya 

sehingga indikator terhadap pengukuran kinerja dalam diwujudkan dengan baik. 

Kegagalan dalam pencapaian program yang telah di buat disebabkan karena adanya 

beberapa kendala dalam merealisasikannya, hal itu karena kurangnya dana APBD 

yang dalam penggunaannya harus kami prioritaskan pada program-program yang 

sangat penting, sehingga masih adanya program yang terkendala dalam 

mewujudkannya. 
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 Hasil wawancara dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kabupaten Siak dalam meraih 

predikat nilai terbaik dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

diprovinsi Riau yaitu karena didukung oleh beberapa OPD yang nilai 

akuntabilitasnya sangat mempengaruhi dalam peningkatan nilai akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten Siak, sehingga OPD tersebut yang menjadi unggulan 

dalam meningkatkan eksistensi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten 

Siak tersebut. 

 Untuk semakin memperjelas dan melihat penerapan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah kabupaten Siak, maka penulis meminta rekomendasi kepada 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk mewawancarai lebih lanjut 

kepada salah satu dinas di kabupaten Siak yang nilai akuntabilitas OPD nya sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas kabupaten Siak, serta OPD yang nilai 

akuntabilitasnya sangat Rendah. Dari hasil rekomendasi BAPPEDA dan Inspektorat 

kabupaten Siak mereka menrekomendasikan bahwa OPD yang nilai akuntabilitasnya 

sangat tinggi adalah Dinas Pertanian dan OPD yang nilai akuntabilitasnya sangat 

rendaah adalah Sekretariat Daerah kabupaten Siak. 

Adapun hasil wawancara dengan dinas pertanian yang di wakili oleh kasubbag 

Perencanaan Dinas Pertanian Bapak Safriansyah, S.IP pada tanggal 02 Oktober 2018 

di Dinas Pertanian. 

“Sumber daya jelas harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan sumber daya dengan optimal” 

(Wawancara 02 Oktober 2018) 
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Dari wawancara diatas sumber daya jelas harus dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan sumber daya dengan optimal, sehingga 

hasil yang diperoleh juga optimal. Sehingga, sumber daya tersebut dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu. 

Bapak Safriansyah juga mengatakan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi 

dalam pencapaian akuntabilitas kinerja adalah sebuah komitmen antara pemimpin dan 

seluruh stafnya. 

“Menurut saya komitmen dari pimpinan itu sangat dipengaruhi keberhasilan 

dalam sebuah instansi dan yang dilakukan oleh pimpinan dan staf yaitu 

tanggung jawab dan kerjasama.” 

(Wawancara 02 Oktober 2018) 

 Dari wawancara diatas komitmen dari pimpinan itu sangat dipengaruhi 

keberhasilan dalam sebuah instansi dan yang dilakukan oleh pimpinan dan staf yaitu 

tanggung jawab dan kerjasama. Oleh karena pimpinan dan staf harus bisa 

menjalankan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Begitupun dalam pencapaian sasaran dan tujuan, dinas Pertanian mengupayakan 

dengan baik hal-hal yang berurusan dengan kepentingan umum, seperti yang di 

sampaikan oleh kasubbag perencnaan dinas Pertanian: 

 “Sasaran dan tujuan harus selalu berorientasi kepada kepentingan umum 

sehingga tercipta good governance dan akuntabilitas yang baik” 

(Wawancara 02 Oktober 2018) 

 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di sekretariat daerah kabupaten siak 

dengan narasumber kepala bagian Umum  yaitu Bapak Rony Rakhmat, S.STP, M.Si 

yang mengatakan bahwa: 
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“Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sekretariat kabupaten siak  sangat lemah 

karena belum banyaknya pencapaian dari rencana kerja.” 

(wawancara, 02 Oktober 2018) 

  

 Bapak Rony Rakhmat menjawab bahwa alasan mengapa OPD ini sangat lemah 

dalam mencapai akuntabilitas kinerjanya karena memang masih lemah dan banyak 

pencapaian dari rencana kinerja yang belum terealisasi. 

“Sekretariat ini kan merupakan dapur rumah tangga dari pemerintah daerah 

kabupaten Siak itu sendiri, jadi bisa dikatakan sekretariat ini ya begitu rumit 

karena juga semua juga berawal dari biro umum yang mengelola surat masuk 

dan surat keluar, di tambah lagi ya kurang optimalnya penggunaan sumber 

daya manusia, sehingga dalam pencapaian akuntabilitas kinerja ini sangat 

kurang optimal sekali”. 

(wawancara, 02 Oktober 2018) 

 

 Dari hasil wawancara tersebut bapak Rony menjelaskan bahwa penggunaan 

Sumber Daya Manusia dalam menjalankan program-program memang sangat lemah 

dan menyebabkan rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pada sekretariat Daerah 

tersebut. 

”Hal yang paling sangat mempengaruhi itu adalah komitmen. Kurangnya 

komitmen antara kepala dengan staff nya yang menyebabkan suatu pekerjaan 

dan program tidak terlaksana dengan baik, sehingga nampaklah hasilnya saat 

evaluasi akuntabilitas kinerja ini” 

(wawancara, 02 Oktober 2018) 

 Hasil akhir wawancara dengan bapak Rony mengatakan bahwa hal yang sangat 

mempengaruhi dalam menjalakan pekerjaan dan program adalah suatu komitmen 

yang harus kuat antara kepala/pemimpin dengan staffnya. 

 

 

 


