
I. PENDAHULUAN 
 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak 

era reformasi tujuh tahun terakhir, yaitu berupa pengurangan peran Pemerintah 

Pusat dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan 

dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut secara politik tertuang 

dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atau dikenal dengan Otonomi Daerah) 

dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

 Seiring berlakunya undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah 

(Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif 

(comparative advantages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut 

untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan 

secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang 

tercermin dari luasnya  kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif 

ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.  

 Visi dan misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah 

disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Kabupaten Siak (RPJMD) tahun 2005 - 2025. Visi dan misi jangka panjang hanya 

dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa visi dan misi antara, yakni visi dan 

misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan 

Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan 
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ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada perioda tersebut 

dalam rangka mencapai visi dan misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan 

misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan informasi teknis, 

yang diperoleh dari analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan 

prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang. 

 Seusai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 

adalah Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh Agribisnis, Agroindustri 

dan Pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang Agamis dans 

Sejahtera pada tahun 2025. 

 Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut pemerintah tertinggi 

Kabupaten Siak telah menetapkan visi jangka menengah 2006 - 2011, yaitu: 

“Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan terbentuknya landasan 

yang kuat menuju Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau yang 

didukung agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju” 

 Visi jangka menengah lima tahunan Kabupaten Siak, dilandasi oleh analisis 

kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan prediksi kondisi 

umum Kabupaten Siak lima tahun ke depan sebagai berikut: 

1) Adanya tekanan yang mulai meningkat terhadap kondisi geomorfologi dan 

lingkungan hidup Kabupaten Siak saat ini, akibat pertumbuhan penduduk dan 

persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumber daya air dan 

sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap 

lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk Kabupaten Siak. Untuk itu diharapkan misi-misi yang dicanangkan 
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dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan 

masa depan tersebut.    

2) Adanya berbagai permasalahan demografi Kabupaten Siak saat ini, terutama 

permasalahan tidak meratanya kepadatan penduduk, tidak meratanya 

kesejahteraan rakyat, jumlah angkatan kerja, dan  jumlah pencari kerja yang 

meningkat terus dari tahun ke tahun. Prediksi kondisi demografi dimasa 

mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap 

permasalahan-permasalahan demografis tersebut. Dalam hal ini, diharapkan 

misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi 

dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut. 

3) Nilai-nilai dan norma-norma budaya Melayu melekat pada Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Siak, karena itu pengembangannya hendaknya sejalan 

dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan budaya Melayu 

dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya manusia,  yakni 

sejak usia dini kepada anak-anak di Kabupaten Siak, melalui muatan lokal 

dalam kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

4) Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Siak saat ini, yang 

mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi yang 

bertumpu pada sektor primer yang didominasi oleh lapangan usaha 

pertambangan. Diperlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih menjamin 

kesinambungan kesejahteraan, yaitu struktur yang tidak terlalu tergantung 

pada sektor pertambangan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian di Siak 

termasuk maju dibandingkan rata-rata Propinsi Riau. Namun kemajuannya 
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tertekan, karena pertumbuhan di bawah rata-rata Propinsi Riau. Peningkatan 

produktivitas pertanian merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan pertanian di Kabupaten Siak, sehingga setidaknya setara atau 

lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan Propinsi Riau.  

5) Adanya sumbangan PDRB yang dominan dari sektor primer, terutama 

lapangan usaha pertambangan. Namun persentase jumlah penduduk 

Kabupaten Siak yang terlibat di lapangan usaha pertambangan sangat sedikit. 

Hal ini antara lain disebabkan teknologi produksi pada lapangan usaha 

pertambangan hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. PDRB yang besar 

dan jumlah tenaga kerja yang sedikit, mencerminkan kemakmuran bagi tenaga 

kerja yang bekerja di lapangan usaha ini. Sementara itu di lapangan usaha 

pertanian, kontribusi PDRB yang lebih kecil dihasilkan oleh tenaga kerja yang 

lebih banyak. Hal ini menyebabkan ketimpangan kesejahteraan diantara 

masyarakat Siak. Dimasa depan, lapangan usaha pertambangan tidak akan 

bertambah, sehingga diperlukan dorongan ke arah sektor sekunder, terutama 

industri pengolahan yang berbasis agroindustri untuk penyerapan tenaga kerja, 

agar tercapai pemerataan kesejahteraan yang lebih baik.  

6) Adanya peningkatan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di Sektor 

Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil. 

Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, 

mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja 

sangat kecil. Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas  Sumber 

Daya Manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan masing-masing 
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pekerja menjadi besar, sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap 

PDRB menjadi besar. 

7) Adanya kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Siak yang saat ini cukup baik 

dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per 

penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan 

diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kabupaten 

Siak akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah 

penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.  

8) Adanya kondisi Pemerintahan Kabupaten Siak yang saat ini semakin dituntut 

untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, keandalan 

pelayanan, cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa 

dan perhatian dalam pelayanan.  Diprediksikan dimasa depan tuntutan 

terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi.  

 Seusai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Siak Tahun 2005 - 2025, maka misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah 

sebagai berikut: 

1) Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau adalah 

adalah menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat 

pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi 

norma-norma hukum. 

2) Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri dan 

pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor tersebut 

untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber 
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daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan;  

3) Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah mendorong 

pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu 

menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan 

hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan 

masyarakat luas. 

 Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi 

Kabupaten Siak telah menetapkan Misi jangka menengah untuk lima tahun ke 

depan (2006 – 2011), yaitu: 

1) Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang mendukung 

peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan 

daerah yang berkelanjutan; 

2) Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjiwa kewirausahaan 

dengan dilandasi keimanan, ketaqwaan, dan nilai–nilai Budaya Melayu; 

3) Memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh  kekuatan 

ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis 

kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata.                

( RPJMD Kab. Siakc , 2006-2011 ). 

 Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah perencanaan 

pembangunan yang baik dan dapat dirumuskan dalam program dan kegiatan 

pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai hasil yang 

optimal dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah. 
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Fungsi perencanaan pembangunan ini pada pemerintahan kabupaten/kota 

dipegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah . 

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Siak sebagai bagian 

dari Pemerintah Kabupaten Siak, dalam menetapkan visi dan misinya tentu harus 

merujuk dan sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Siak. Dengan mengacu dan 

memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma 

dan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di masa yang akan datang, 

maka ditetapkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 

adalah “Menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 

sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Professional”. 

 Untuk melaksanakan visi tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Siak telah menetapkan Misi jangka menengah untuk lima tahun ke 

depan (2006 – 2011), yaitu: 

1) Menyusun rumusan perencanaan pengembangan dan peningkatan sarana 

prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada 

masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan; 

2) Menyusun rumusan perencanaan pengembangan dan peningkatan Sumber 

Daya Manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan dilandasi keimanan, ketaqwaan, dan nilai–nilai Budaya Melayu; 

3) Menyusun rumusan perencanaan pemberdayaan masyarakat, sumber daya 

alam dan seluruh  kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan 

struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, 

agroindustri dan pariwisata; 

4) Menyusun rumusan tata ruang dan pengembangan wilayah  Kabupaten Siak 
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 Dalam menjalankan visi dan misi tersebut  sangat diperlukan sumber daya 

manusia yang handal dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan ke depan. Wujudnya adalah kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi 

oleh motivasi dan kepemimpinan. Motivasi kerja pegawai adalah dorongan 

semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan, berusaha mencapai keunggulan 

kerja dan berusaha meningkatkan keterampilan kerja yang dibebankan oleh 

pimpinan. Seorang pimpinan jika melaksanakan tugas dengan baik dan 

demokratis serta memotivasi pegawai bekerja dengan baik maka akan menentukan 

tingginya produktivitas pegawai.  Makin kuat motivasi kerja akan semakin tinggi 

produktivitas pegawai.  

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Siak, perlu diperhatikan dan dianalisis faktor-faktor yang 

dianggap mendukung dan memengaruhi keberhasilan, serta   masalah–masalah 

dan kendala-kendala yang dapat menghambat terwujudnya visi dan misi tersebut. 

Analisis ini juga harus memperhatikan dan memperhitungkan nilai–nilai serta isu-

isu yang berkembang dalam organisasi (internal) serta situasi dan kondisi 

lingkungannya (eksternal). 

Berdasarkan hasil pengamatan atas tugas pokok dan fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak selama ini didapat beberapa 

kelemahan yang akan menghambat keberhasilan pencapaian visi dan misi yang 

telah ditetapkan, antara lain :  

1) Masih kurang dan lemahnya koordinasi dan kerjasama antara bidang-bidang 

yang ada terutama dalam sharing informasi perencanaan termasuk dari 

pimpinan ke bawahan 
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2) Masih kurangnya motivasi dalam memahami dan menjalan  tugas pokok dan 

fungsinya dalam bidang perencanaan dengan baik, efektif  dan efisien. 

3) Masih rendahnya inisiatif untuk meningkatkan produktivitas kerja yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan. 

4) Kurangnya kemampuan sumber daya manusia staf Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dalam menjabarkan tugas pokok dan 

fungsinya terutama dalam bidang perencanaan. 

5) Adanya kecenderungan penumpukan tugas pada salah satu bidang sebagai 

akibat kurang meratanya kemampuan staf antar bidang di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. 

6) Masih terbatasnya ketersediaan data yang akurat yang merupakan bahan acuan 

dasar bagi proses perencanaan pembangunan daerah.  

7) Belum efektifnya fungsi monitoring dan evaluasi baik menyangkut 

metodologi maupun pelaksanaannya, serta belum adanya langkah tindak lanjut 

dari hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan 

sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi perencanaan pembangunan 

daerah selanjutnya. 

8) Masih lemahnya fungsí pengawasan dari pimpinan terhadap bawahan 

sehingga berpengaruh terhadap kualitas perencanaan yang dihasilkan.   

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dituntut untuk dinamis mengadakan 

penyesuaian dan selalu tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di 

masyarakat, serta berorientasi pada pembaharuan terutama dalam merumuskan 

berbagai kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Sejalan dengan 



 

 10

pelaksanaan otonomi daerah dan semakin berat serta luasnya kewenangan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

tersebut di atas, maka sudah waktunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Siak mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah untuk 

perencanaan pembangunan daerah di masa-masa mendatang.  ( Renstra Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, 2002-2006 ). 

 Fenomena-fenomena permasalahan di atas menurut persepsi pimpinan 

menyebabkan rendahnya Kinerja  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Siak yang pada akhirnya berdampak pada pencapain tujuan secara 

umum. Kinerja tersebut menggambarkan penampilan kerja dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 

 Dari berbagai faktor yang diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan untuk 

menggali hubungan kepemimpinan dengan kinerja pegawai, dan hubungan 

motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Hal ini dikaji dari jenis kelamin, jabatan 

struktural, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, dan umur 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka fokus permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja pegawai pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 

2. Bagaimana hubungan kepemimpinan dan motivasi kerja dengan kinerja 

pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 

Kabupaten Siak 
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3. Bagaimana meningkatkan kinerja  pegawai pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini difokuskan 

untuk menggali hubungan kepemimpinan dengan kinerja  pegawai, dan hubungan 

motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja pegawai pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak  

2. Menganalisis hubungan kepemimpinan dan motivasi kerja dengan kinerja 

pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak 

Kabupaten Siak 

3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut 

1. Menggali unsur-unsur yang berhubungan dengan kinerja pegawai, khususnya 

mengenai kepemimpinan dan motivasi kerja, yang selanjutnya dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan strategi implementasi dan pengembangan 

program ke depan 

2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam 

penelitian dan pengembangan pada kesempatan penelitian yang akan datang 

atau pada kesempatan lain. 
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3. Dapat memberikan masukan pemikiran dan pengembangan pendalaman dalam 

pengambilan kebijakan dan keputusan di sektor publik 

 

 

 




