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ABSTRAK

Muh Ardin Fajrin (B12113369), dengan judul “Pelaksanaan
Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kota Makassar Berdasarkan
Pasal 8 Ayat (2) B Peraturan Daerah Kota Makassar”. Di bawah
bimbingan Prof. Dr. Marwati Riza, SH, M.Si selaku Pembimbing I dan
Ariani Arifin, SH, MH selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk
mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap
Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi.
Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan
Melalui Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kota
Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang
merupakan wawancara langsung dari responden yang terkait dengan
penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh
secara tidak langsung yang berasal dari perundang-undangan, literatur,
laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan
penulis.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil
penelitian sebagai berikut, (1) Pengawasan Internal Inspektorat Kota
Makassar terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu,
Monitoring, dan Evaluasi telah sesuai peraturan daerah yang terkait. (2)
Faktor pendukung yakni sarana yang memadai dan faktor aparat yang
profesional. Adapun faktor penghambat yakni minim tenaga auditor, serta
faktor masyarakat atau objek pemeriksaan yang kurang mendukung.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peran negara dewasa ini tidak hanya sekedar menjamin keamanan
atau memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Negara juga
dituntut untuk memberikan kesejahteraan warga negaranya atau yang
dikenal dengan konsep “welfare state”. Hal ini tidak terlepas dari tujuan
dibentuknya negara itu sendiri. Plato dalam karyanya The Republik
mengemukakan bahwa negara timbul karena adanya kebutuhankebutuhan

warga

negara.

Maka

untuk memenuhi kebutuhan

itu

dibentuklah negara.1Cita negara atau sidestaat Republik Indonesia
tertuang dalam preambulalinea ke-4 UUD NRI 1945 yang berbunyi “…
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”.
Dalam pencapaian cita tersebut diperlukan mekanisme-mekanisme yang
tepat guna.Salah satunya dengan diberikannya kewenangan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (sesuai Pasal 18 UUD
NRI 1945). Daerah-daerah otonom yang ada berhak melakukan
pengelolaan

dan

pengaturan

di

wilayahnya

demi

mempercepat

1Aminuddin

Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana,
Jakarta, hlm. 10-11.
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pencapaian cita dari negara diatas. Hal tersebut ditegaskan pada
amandemen kedua UUD 1994, pada pasal-pasal berikut:
1. Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undangundang.
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.
3. Pasal 18B
(1) Negara
mengakui
dan
menghormati
satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.
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Perubahan isi pasal mengenai Pemerintahan Daerah dalam UUD
1945 tersebut, pada dasarnya mengandung ketentuan mengenai daerah
yang harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.2 Prinsip ini menegaskan bahwa
Pemerintahan Daerah merupakan suatu pemerintahan otonom dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diamandemen tidak
disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah harus mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya, namun hal tersebut disebutkan dalam
Penjelasan, yang menjelaskan: “daerah-daerah itu bersifat otonom (streek
and locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi
belaka”.3 Implementasinya yaitu diadakannya satuan pemerintahan
dekonsentrasi

di

daerah

dan

fungsi-fungsi

dekonsentrasi

dalam

pemerintahan daerah yang mana Kepala Daerah sekaligus sebagai
Kepala Wilayah.

Dalam otonomi daerah terdapat desentralisasi yang

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi
kekuasaan (division of power).4
Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua
cara, yaitu capital division of power dan areal division of power, Capital
division of power merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran
trias politica yang diajarkan Montesque, yakni membagi kekuasaan
menjadi eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, yudikatif untuk
membuat undang-undang dan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman.
2 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
3 Penjelasan Pasal 18 UUD 1945
4 Maddick, Henry 1963, Democracy, Decentralization and Development, Asia Publishing
House, London

3

Sedangkan areal division of power dilakukan dengan dua cara yaitu
desentralisasi dan dekosentrasi. 5
Pelaksanaan otonomi daerah sebaiknya diikuti dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil dan
merata. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dalam daerah
otonom dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas. Guna membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
harus ada penegakan aturan dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang bersih, artinya pemerintah harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN). Setelah dilakukan otonomi daerah, secara otomatis
peran daerah menjadi semakin besar dalam menjamin terselenggaranya
pemerintahan daerah yang baik. Dalam undang-undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan
kesejahteraan

daerah

diarahkan

masyarakat

untuk

melalui

mempercepat

terwujudnya

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik

Indonesia.6

Efisiensi

dan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan
aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan

daerah dan

antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan

5Ibid
6Lihat menimbang huruf b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4

tantangan persaingan global dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan negara.
Muchsan berpendapat bahwa, pengawasan adalah menentukan
apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menetapkan tindakan korektif,
jika perlu memastikan sesuai rencana.7 Selain itu pengawasan adalah
kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto,
sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah
kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah
ditetapkan sebelumnya.8 Pengertian dari pengendalian menurut Usry dan
Hammer yaitu, “Control is management’s systematic effort to achieve
objectives by comparing performances to plan and taking appropriate
action to correct important differences”. Pengendalian merupakan usaha
sistematik

perusahaan

untuk

mencapai

tujuan

dengan

cara

membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan
yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting.9 Pengertian
Pemeriksaan adalah, Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuain antara
pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.10
7

Muchsan, Sunarno Siswanto, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 97
8Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan
Peradilan
Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38
9Usry, Milthon F, Hammer Lawrence H, 1994, Akuntansi Gaji Dan Upah, Salemba Empat,
Jakarta, hlm. 5
10Mulyadi, 2002. Auditing, Salemba Empat, Jakarta hlm. 40
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Pengawasan

dibagi menjadi dua menurut subjeknya, yaitu

pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal
adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang
masih berada di dalam organisasi tersebut, sedangkan pengawasan
eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak di
luar organisasi.11 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1
ayat (3) disebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien
untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik. Pengawasan internal dilakukan dari instansi pemerintah yang
memiliki badan dan wewenang tersendiri dalam mengawasi jalannya roda
pemerintahan. Pengawasan Internal dilakukan antara lain oleh BPKP
(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal
Departemen/LPND, dan Inspektorat Daerah. Sedangkan pengawasan
eksternal adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau
lembaga diluar pemerintah yang mandiri dan independen. Pengawasan
eksternal antara lain dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,
baik dipusat maupun perwakilan di daerah.

11 Adisasmitha, Rahardjo, 2010, Pembangunan Kawasan dan Tata
Ruang, PT. Graha Ilmu, Jakarta.

6

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan
pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh daerah. Sedangkan, Presiden memegang tanggung
jawab

akhir

atas

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

yang

dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Berkaitan dengan
kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh daerah, Inspektorat Daerah merupakan satu-satunya unit pengawas
fungsional di daerah.
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.12 Hal ini
tercantum pula di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51
Tahun

2010

tentang

Pedoman

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2011 yang menegaskan bahwa:
“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan
Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.”
Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari
aspek Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
12

Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7

menyebutkan tugas dari Inspektorat Daerah yakni mempunyai tugas
membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh

Perangkat

Daerah

termasuk

melaksanakan

pelaksanaan

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Namun, Inspektorat Daerah sebagai salah satu aparat pengawas
internal di daerah yang dibentuk untuk mengurangi semakin meningkatnya
KKN, hingga saat ini masih belum mampu memperbaiki kinerja birokrasi.
Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara
dan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belum berjalan secara efektif
dan efisien. Di Kota Makassar sendiri, pungutan liar (pungli) dalam
penyelengaraan pemerintahan masih dapat ditemukan.
Pada tahun 2016, Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber)
Pungutan Liar (Pungli) dari Polda Sulsel bekerja sama dengan Polres
Pelabuhan Makassar menggelar operasi tangkap tangan (OTT) praktik
pungli di UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere. 9 orang pelaku
pungli merupakan oknum PNS dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian,
dan Peternakan (DKP3) di TPI Paotere.13 Kemudian di awal bulan Maret
tahun 2017 ini, Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan dua kepala
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) jadi tersangka kasus pungutan
liar.14
13

http://sulsel.pojoksatu.id/read/2016/12/03/ott-pungli-di-paotere-makassar-pns-dkp3berkolaborasi-dengan-preman/ diakses 25 Mei 2017 pada pukul 12.00 Wita
14 http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/02/ketua-ombdusman-pungli-disma-gila-gilaan/ di akses 16 Mei 2017 pada pukul 13.47 Wita.
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Berdasarkan uraian di atas dan kondisi nyata di lapangan, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fungsi pelaksanaan
pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Kota Makassar
dengan mengambil judul Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kota
Makassar berdasarkan Pasal 8 ayat (2) b Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 8 Tahun 2016.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi.
2. Faktor-faktor

apakah

yang

mempengaruhi

pelaksanaan

Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit,
Reviu, Monitoring, dan Evaluasi.

C.

Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Monitoring, dan
Evaluasi.
2. Untuk

Mengetahui

pelaksanaan

Faktor

Pengawasan

–

faktor

Internal

yang
terhadap

mempengaruhi
kinerja

dan

keuangan melalui Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi.

9

D.

Manfaat Penulisan
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat

secaraluas dan berkesinambungan kepada masyarakat sebagai berikut:
1.

Untuk pembangunan nasional, penelitian ini dapat menjadi
masukan yang berharga bagi Badan/Lembaga Pemerintahan,
Badan/Lembaga Non Pemerintahan maupun bagi masyarakat
secara umum agar dapat mengetahui dan memahami aspekaspek yuridis dan kelembagaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

2.

Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi para akademisi dan praktisi sebagai alternatif
referensi studi yang layak dan baik.

3.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan

dan

wawasan

penulis

terhadap

hokum

administrasi negara pada umumnya dan Inspektorat serta
tugas pengawasan pada khususnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan
1. Hakekat Kewenangan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang
disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.15
Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak
sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk
berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan
kewajiban. Wewenang dalam kaitan dengan otonomi daerah, maka
memiliki pengertian kekuasaan mengatur sendiri (zelfregelen) dan
mengelola sendiri (zelfbesturen).16
Pengertian kewenangan menurut Marbun, yang membedakan
pengertian antara ke wenangan dan wewenang yaitu:
“Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang
diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun
terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat.
Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya
mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan
berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (rechsbevoegdheden).
Jadi, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan
peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan
hukum.”17

15

Anton Moeliono Kamal Hidjaz, op. cit., hlm. 35.
Bagir Manan dalam Kamal Hidjaz, ibid.
17 Marbun dalam Kamal Hidjaz. Ibid.
16
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Kewenangan

atau

Authority

dalam

bahasa

Inggris

dan

“bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Dalam Black’s Law Dictionary
authorithy diartikan sebagai:
“Legal power; a right to command or to act; the right and power of
public officers to require obedience to their orders lawfully issued in
scope of their public duties atau (kewenangan atau wewenang
adalah kekuasaaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak;
hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum
dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).” 18
Dari

istilah

Hukum

Belanda,

menurut

Philipus

M.Hadjon

memberikan catatan berkaitan dengan penggunaaan istilah “wewenang”
dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum
privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam
konsep hukum publik.19
Wewenang sebagai konsep dari hukum publik terdiri dari 3
komponen, yaitu:
1. pengaruh;
2. dasar hukum;
3. konformitas hukum.
Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen
dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar
hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar

18

Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010, hlm. 65.
19 Philipus M. Hadjon dalam Nur Basuki Minarno, ibid.
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wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar
khusus (untuk jenis wewenang tertentu).20
Perihal kewenangan tidak terlepas dari hukum Tata Negara dan
Hukum Adminsitrasi Negara karena kedua jenis hukum itulah yang
mengatur tentang kewenangan. Hukum Tata Negara berkaitan dengan
susunan

negara

atau

organ

dari

negara

(staats,

inrichtingrecht,

organisatierecht) dan posisi hukum dari warga negara berkaitan dengan
hak-hak dasar (grondrechten). Dalam organ atas susunan negara diatur
mengenai :
1. Bentuk negara
2. Betuk Pemerintahan
3. Pembagian kekuasaan dalam Negara.
Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atas pembagian
horisontal yang meliputi: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan
vertikal terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan
dalam negara secara horisontal dimaksudkan untuk menciptakan
keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun
pembagian tugas secara vertikal maupun horisontal, sekaligus dengan
pemberian kewenangan badan-badan tersebut, yang ditegaskan dalam
konstitusi.21
Badan

hukum

publik

yang

berupa

negara,

pemerintah,

departemen, pemerintah daerah, institusi dapat menjalankan tugas
mereka memerlukan kewenangan. Pemberian kewenangan terhadap
20
21

Philipus M. Hadjon dalam Nur Basuki Minarno, Ibid., hlm. 66.
Ibid., hlm. 68
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badan hukum publik tersebut dapat dilihat pada konstitusi masing-masing
negara.22
Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri
(zelfbesturen). Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban vertikal dan
kewajiban horizontal.23
Kemudian,

dalam

hal

wewenang

yang

berkaitan

dengan

kekuasaan maka menurut Suwoto Mulyosudarmo, berpendapat bahwa
dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku suatu prinsip bahwa setiap
kekuasaan wajib dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut menurut pendapat
beliau:
“Setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung
jawab bagi setiap penerima kekuasaan dan kesediaan untuk
melaksanakan tanggung jawab, harus secara inklusif sudah
diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban tanggung jawab
bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan itu diperoleh.”24
Suwoto Mulyosudarmo lalu menambahkan pada dasarnya
pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu,
perolehan secara atributif dan perolehan secara derivatif. Perolehan
kekuasaan

secara atributif, menyebabkan

terjadinya

pembentukan

kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang yang belum ada menjadi
ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat
asli dan menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Perolehan

22

Ibid.
Kamal Hidjaz, op. cit., hlm. 36
24 Suwoto Mulyosudarmo dalam Kamal Hidjaz, ibid.
23
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kekuasaan secara derivatif adalah pelimpahan kuasa, karena dari
kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian
menurutnya, pelimpahan kekuasaan ini adalah pelimpahan kekuasaan
yang diturunkan.25
Hukum

administrasi

hakikatnya

berhubungan

dengan

kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, dan juga
hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut.26
2. Sumber/Lahirnya Wewenang
Perihal

wewenang

pemerintahan,

wewenang

pemerintahan

berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut HD. Van Wijk dan
Willen Konijnenbelt, ada 3 model penyerahan, yaitu secara atribusi,
delegasi dan mandat.27
Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas
dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk
membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undangundang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi
merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada
organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang
berwenang

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan.28

Menurut

Indroharto bahwa:

25

Ibid., hlm. 36-37.
Nur Basuki Minarno., op. cit., hlm. 69.
27 Kamal Hidjaz, op. cit, hlm. 37.
28 Philipus M.Hadjon dalam Nur Basuki Minarno, op. cit, hlm. 70.
26
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“Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang
baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.”29
Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang
kepada badan pemerintahan yang lain.30 Dalam delegasi, tidak ada
penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau
dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan
wewenang

harus

tertentu.Pihak

yang

dilakukan

dengan

menyerahkan

bentuk

wewenang

peraturan
disebut

hukum
delegans,

sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris.
Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka
tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab
ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris
tersebut.31
Dalam

pemberian/pelimpahan

wewenang

ada

persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi
menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada
ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan
hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya
delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang
pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans
memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan
wewenang tersebut.32

29

Indroharto dalam Nur Basuki Minarno, ibid.
Nur Basuki Minarno, ibid, hlm. 71.
31 Kamal Hidjaz, op. cit., hlm. 37-38.
32 Philipus M. Hadjon dalam Nur Basuki Minarno, op. cit., hlm. 71.
30
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Atribusi

berkenaan

dengan

penyerahan

wewenang

baru,

sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada
(oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada
organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.
Menurut pendapat Brouwer J.G dan Schilder, mengemukakan
bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi
dan delegasi, yaitu:
“Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian
dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan
tidak didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya
mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan
mengenai kemungkinan delegasi.”33
Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu
pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud
untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang
memberi mandat. 34
Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat
(mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans).
Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans)
menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans
(Pemberi mandat).

33
34

Brouwer J.G dan Schilder dalam Nur Basuki Minarno, ibid, hlm. 75.
Kamal Hidjaz, op. cit, hlm. 38.
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B. Pengawasan
1. Pengertian Pengawasan
Kata ‘”pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain
penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal di dalam ilmu manajemen dan
ilmu administrasi sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.35
Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin
agar pelaksanaan suatu aktifitas tidak menyimpang dari rencana yang
telah ditetapkan.36
Definisi pengawasan menurut pendapat Victor M. Situmorang
adalah:
“Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui
sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut
ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kemudian, dinyatakan
bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana
prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala
prestasi tidak seperti yang direncanakan.37
Pendapat Paulus Effendi Lotulung tentang pengawasan adalah:
“Pengawasan (controle) terhadap pemerintah adalah upaya untuk
menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun
tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk
memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha
represif.”38
Menurut Pendapat Sondang P.Siagaan yang mengemukakan
bahwa:
“Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

Ni’matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan
pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 33
36 Ani Sri Rahayu, op. cit., hlm. 331.
37 Victor M. Situmorang dalam Rahardjo Adisasmita, op. cit., hlm. 127.
38 Paulus Effendi Lotulung, dalam Ni”Matul Huda, op. cit., hlm. 34.
35
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sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan sebelumnya.”39
Sedangkan pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh
Muchsan yaitu:
“Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan
tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya
terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya yang
dalam hal ini berujud suatu rencana/ plan.”40
Lebih lanjut menurut Rahardjo Adisasmita yang menyatakan:
Suatu pengawasan dapat dinilai efektif, apabila mempunyai karakteristik:
1. Pengawasan mudah dipahami;
2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat
waktu;
3. Pengawasan bersifat ekonomis;
4. Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan.41
Menurut Prajudi atmosudirdjo dalam bukunya

dasar-dasar

management mengartikan bahwa: “pengawasan itu terdiri atas segala
aktivitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang
tidak kita buat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan.” Dengan
kata lain pengawasan adalah keseluruhan aktivitas dan tindakan-tindakan
(measures, maatregelen) kita untuk menjamin atau membuat agar supaya
semua pelaksanaan dan penyelenggaraan (operation) berlangsung,
karena tindakan-tindakan tersebut masih diperlukannya diadakan unsur
pengawasan serta berakhir sesuai dengan apa yang telah direncanakan,

39

Sondang P. Siagaan dalam Rahardjo Adisasmita, ibid.
Muchsan, dalam Ni’ Matul Huda, op. cit., hlm. 33-34.
41 Rahardjo Adisasmita, op. cit. hlm. 128.
40

19

diputuskan

dan

dikomandokan.

Unsur-unsur

penting

dari

definisi

pengawasan di atas, antara lain:
a. Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap
pelaksanaan suatu rencana sampai kepada hasil akhir yang
diharapkan;
b. Unsur obyek, yang akan diawasi;
c. Adanya system atau cara pengawasan yang digunakan;
d. Adanya standar atau ukuran, serta
e. Digunakannya teknik-teknik pengawasan.42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Fungsi pengawasan yakni mencegah terjadinya kebocoran dan
menekan adanya pemborosan, memperlancar pelaksanaan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan
terdapat sistem pengendalian yang berarti segala usaha atau kegiatan
untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang
dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya.43
Pengawasan sebagai suatu tindakan atau aktivitas untuk
menjamin agar rencana yang telah di tetapkan berjalan sesuai dengan
rencana. Tujuan utama dari pengawasan bukan untuk mencari kesalahan,
melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah di
tetapkan dapat terlaksana secara optimal.
42
43

D.J Mamesah, Ibid., hlm. 129-130.
Ibid.
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Konsep

pengawasan

demikian

sebenarnya

menunjukkan

pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana
pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan
dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu
manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari
fungsi manajemen.44

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan
Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:
1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah
direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan
dalam planning.45
Selanjutnya, menurut Rahardjo Adisasmita , “Tujuan pengawasan yakni :
1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana,
kebijaksanaan dan perintah.

44
45

Arian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 171.
Rahardjo Adisasmita, op. cit., hlm. 131.

21

2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa
yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi
(Pemerintah).46

Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa maksud dan
tujuan

pengawasan

itu

untuk

mengetahui

dan

mencegah

agar

pelaksanaan dari suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan sasaran
yang hendak dicapai.
3. Jenis-Jenis Pengawasan
Ditinjau dari segi subjek atau yang melaksanakan pengawasan,
maka fungsi dan kegiatan pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yaitu :
a. Dari Segi Subjek Pengawasan
Ditinjau dari segi subjek atau yang melaksanakan pengawasan,
maka fungsi dan kegiatan pengawasan dibedakan dalam dua jenis, yakni:
1) Pengawasan internal, ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga
pengawasan terhadap organ-organ dalam tubuh suatu organisasi.
Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan
internal ini dilakukan oleh Inspektorat baik Inspektorat Jenderal
Departemen

yang

bersangkutan,

Inspektorat

Wilayah

Propinsi,

Inspektorat kabupaten/Kota ditinjau dari propinsi dan kabupaten/kota

46
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masing-masing dan BPKP ditinjau dari sudut pengertian pemerintah
dalam arti luas.
2) Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh
perangkat, pejabat atau lembaga pengawasan di luar suatu unit
organisasi.47

b. Dari Segi Objek Pengawasan
Dari segi pelaksanaannya, objek pengawasan dapat dibedakan
dalam 2 (dua) jenis kegiatan pengawasan, yakni:
1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan (pimpinan) dalam suatu organisasi terhadap bawahannya
secara

langsung

dalam

melaksanakan

pekerjaan

di

tempat

berlangsungnya pekerjaan (on the spot). Sistem pengawasan langsung
yang dilakukan oleh atasan ini disebut Built of Controll. Dengan demikian,
hal ini mencakup pengertian pemeriksaan (inspection).
2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat

atau

pimpinan

organisasi

tanpa

mendatangi

objek

yang

diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat atau pimpinan yang melakukan
pengawasan

tidak

langsung,

memeriksa

pelaksanaan

pekerjaan

berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari serta
menganalisis laporan atau dokumen yang berhubungan dengan objek
yang diawasi.

47
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c. Dari Segi Waktu Pengawasan
Definisi

waktu

pengawasan

adalah

berdasarkan

saatnya

pengawasan dilaksanakan atau pengawasan dilakukan pada suatu waktu
tertentu. Berdasarkan segi waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan
dibedakan dalam dua jenis yaitu:
1) Pengawasan preventif, adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum pekerjaan dilaksanakan, dengan tujuan untuk menghindari
berbagai penyelewengan, penyimpangan dan kesalahan yang
mungkin dapat terjadi. Dengan kata lain, pengawasan preventif
adalah tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak
dikehendaki terjadi dalam suatu pekerjaan.
2) Pengawasan represif, ialah pengawasan yang dilakukan setelah
adanya pelaksanaan pekerjaan, dengan maksud untuk menjamin
kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan
rencana yang ditetapkan sebelumnya.48

4. Tipe dan Ciri Pengawasan
Menurut Sondang P.Siagian, Tipe dan ciri pengawasan adalah
sebagai berikut:
a. Pengawasan harus bersifat “ fact finding”, yang artinya bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta
tentang bagaimana tugas dijalankan dalam organisasi.
b. Pengawasan harus bersifat preventif, yang artinya bahwa proses
pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya
penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah
ditentukan.
c. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang, yang berarti
bahwa pengawaan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatankegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi,
pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
e. Pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya
tujuan.
f. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan
sampai tejadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan
efisiensi.

48
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g. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, dalam arti jangan
sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan
efisiensi.
h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para
pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas
yang ditentukan baginya.49
Selain jenis-jenis klasifikasi pengawasan yang telah disebutkan
diatas, Adapun klasifikasi macam-macam pengawasan yang ditegaskan
dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 yang merupakan dasar
pelaksanaan

pengawasan

aparat

pengawas

fungsional

terhadap

pelaksanaan pemerintah umum dan pembangunan, dapat dibagi menjadi:
1.
2.
3.
4.

Pengawasan melekat
Pengawasan fungsional
Pengawasan masyarakat
Pengawasan legislatif50

Pengawasan melekat (Waskat) adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif
agar dalam pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan rencana kegiatan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahardjo
Adisasmita,51 tujuan dari pengawasan melekat adalah:
“Untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan
kegiatan pemerintah dan pembangunan sehingga pelaksanaan
tugas umum pemerintahan dapat dilakukan secara tertib
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai secara berdaya
guna, berhasil guna dan tepat guna. Pelaksanaan pembangunan
dapat dilakukan sesuai rencana dan peranan pemerintah serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai
sasaran yang direncanakan.”

49

Ibid., hlm. 134.
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Pengertian pengawasan fungsional adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal
pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai
dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan masyararakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur
pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran,
gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dan
disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Sedangkan
pengawasan legislatif adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan
oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijaksanaan dan
pelaksanaan

tugas-tugas

umum

pemerintah

dan

pembangunan.

Pengawasan yang dilakukan DPR dapat dilakukan baik secara preventif
maupun represif.52
Adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas
fungsional di mana pengawasan dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang
mempunyai

tugas

dan

fungsi

melakukan

pengawasan

melalui

pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Anggota DPRD tidak
dapat

memeriksa

administrasi

keuangan,

baik

rutin

maupun

pembangunan, secara langsung seperti layaknya pemeriksa dari badan
pengawasan daerah (bawasda) / inspektorat daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan

52

Ibid., hlm. 137-140.
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(BPK).Dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional tersebut,
menurut Hari Sabarno, maka setidaknya perlu berpengang pada norma
pengawasan umum sebagai berikut.
a) Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak
mengutamakan siapa yang salah, tetapi apabila ditemukan
kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan
apa yang terjadi (what), apa sebab-sebab terjadi (why), dan
menemukan cara memperbaikinya (how).
b) Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu
dilaksanakan
secara
terus-menerus
sehingga
dapat
memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan guna
meningkatkan kinerja organisasi.
c) Pengawasan harus menjamin koreksi yang cepat dan tepat
terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan
untuk
mencegah
berlanjutnya
kesalahan
dan
atau
53
penyimpangan.
Dengan

pemberian

otonomi

daerah

seluas-luasnya

akan

memberikan kewenangan dan diskresi kepada pemerintah daerah untuk
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di daerah
tersebut.

Agar

tidak

terjadi

penyalahgunaan

wewenang

atau

penyimpangan-penyimpangan maka dibangun suatu sistem pengawasan,
pengendalian, dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
5. Mekanisme Pengawasan
Pada hakikatnya, mekanisme pengawasan keuangan, dapat
dibedakan atas dua hal, yaitu pengawasan intern dan pengawasan
ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise
(built in control), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui
lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan supervise
(pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap

53
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unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para
bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang
dilakukan secara bertingkat ini, diharapkan adanya penyimpangan adanya
penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan, dapat
diketahui sedini mungkin (carly warning system). Adapun pengawasan
birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi.
Indonesia masih menggunakan sistem anggaran garis (line budgeting
system) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitik
beratkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran.54
Selain

itu,

dikenal

juga

sistem

pengawasan/pemeriksaan

berjenjang. Konsepsi pengawasan/pemeriksaan berjenjang merupakan
bagian dari reformasi pengawasan/pemeriksaan keuangan Negara yang
meghilangkan

segala

bentuk

inefisiensi

dan

inefektivitas

dalam

pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan keuangan Negara.55
Pada

dasarnya,

kelebihan

penerapan

mekanisme

pengawasan/pemeriksaan berjenjang dan terpadu adalah:
1. Memperkecil span of control;
2. Menjadikan pengawasan/pemeriksaan lebih efektif dan efisien;
3. Mengurangi tumpang tindih pengawasan/pemeriksaan yang hanya
membebani secara rutinitas birokrasi yang diperiksanya;
4. Memperkecil luputnya objek pengawasan/pemeriksaan;
5. Menciptakan sistem check and recheck pengawasan/pemeriksaan
berdampak kehati-hatian pengawas/pemeriksa pada setiap strata
dalam mempersiapkan hasil laporan lebih terjamin;
6. Menciptakan transparansi hasil/laporan pengawasan/pemeriksaan;
7. Meningkatkan
responsibility
dan
accountability
pengawas/pemeriksa;
8. Mempercepat
akses
informasi
adanya
penyimpangan
pengawas/pemeriksa;
54
55

Ani Sri Rahayu, op. cit., hlm. 332-338.
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9. Memperkecil peluang KKN;
10. Mendeteksi korupsi lebih dini;
11. Menciptakan pengawasan/pemeriksaan yang lebih terfokus;
12. Sejalan
dengan
konsep
otonomi
daerah
di
mana
pengawas/pemeriksa dapat dilakukan oleh aparat daerah, tetapi
konsep uji ulang pemeriksaan tetap didelegasikan, apabila terdapat
asymmetric information;
13. Siklus dan mekanisme pengawasan/pemeriksaan berjalan secara
otomatis tanpa adanya hambatan/distorsi yang disebabkan
perebutan lahan pemeriksaan maupun penolakan terhadap
pemeriksaan;
14. Terbentuk integrated control system dalam suatu Negara
kesatuan.56

C. Inspektorat
1.

Konsep Inspektorat
Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga

Pengawasan

Pembangunan,

baik

pengawasan

Internal

maupun

Eksternal. Untuk tingkat kementrian kita kenal adanya Irjen (Inspektoratral
Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal
adalah BPK dan BPKP. Sedang di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat
Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara
teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan/peraturan
perundang-undangan.
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program
pengawasan,

perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

pengawasan,

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,
56

Ibid.

29

pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di
bidang pengawasan.
Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pengawasan terhadap
pemerintahan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap
perekonomian;
3. melaksanakan pengawasan terhadap
kesejahteraan sosial;
4. melaksanakan pengawasan terhadap
keuangan dan asset; dan
5. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Inspektorat

Daerah

sebagai

Aparat

pelaksanaan

urusan

pelaksanaan

urusan

pelaksanaan

urusan

pelaksanaan

urusan

Pengawas

Internal

PemerintahDaerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik
ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian
visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi
dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi
perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian
visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi
pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam
pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja
dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai
dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap
kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan
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kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah
menentukan

keandalan

informasi

yang

dihasilkan

oleh

berbagai

Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi
Pemerintah Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa
Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang
spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:
1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan
fungsi quality assurance.
2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen
(Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat
menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki
prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang
proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat
pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan
pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk
menghakimi apalagi menindak.57
Demikian

halnya

dengan

Kota

Makassar

yang

memiliki

Inspektorat sebagai organ yang melakukan pengawasan internal
terhadap Pemerintahan Kota Makassar. Adapun visi dari Inspektorat
Kota Makassar adalah “ Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan
profesional.”
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan program
sebagai berikut :

57
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10.51 Wita

31

1. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendaliaan pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah
Daerah;
c. Pemantauan dan pemeriksaan kegiatan belanja Modal
SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
d. Pemeriksaan Dana BOS;
e. Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
f. Rapat

pemutakhiran

data

tindak

lajut

temuan

hasil

pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar
g. Mengikuti rapat pemutakhiran data tingkat Provinsi dan
Regional;
h. Inventarisasi dan tindak lanjut Aparat Pengawasan Internal;
i. Pemantauan penyelesaian Kerugian Negara / Daerah hasil
temuan aparat pengawasan internal;
j. Rapat Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK;
k. Evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
l. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
SKPD Kota Makassar;
m. Sosialisasi pengawasan internal terhadap aparat Pemerintah
Kota Makassar;
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n. Monitoring wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
o. Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor;
p. Pemantapan Jabatan Fungsional;
q. Menginventarisasi wajib lapor LP2P PNS;
2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
dengan kegiatan unit

khusus

penanganan

pengaduan

masyarakat.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan
Aparatur Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas
kinerja.
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
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f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
g. Penyusunan RENJA SKPD Tahun 2016 Inspektorat Kota
Makassar;
h. Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi

kantor/tehnis lainnya;
i. Pengelolaan keuangan SKPD;
j. Penyusunan RKA-SKPD;
k. Penyusunan DPA-SKPD;
l. Penyediaan jasa pengamanan internal kantor;
m. Pengelolaan administrasi perkantoran;
n. Digitalisasi dan Penataan LHP;
5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan
kantor.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dengan
kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi peraturan perundang- undangan;
b. Penilaian

Mandiri

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

(PMPRB).
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7. Program
Capaian

Peningkatan
Kinerja

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Dan Keuangan dengan kegiatan sebagai

berikut :
a. Penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan dan
Perhitungan Penyusutan Aset SKPD;
b. Penyusunan LAKIP SKPD;
c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD
Inspektorat Kota Makassar 2016.
2.

Fungsi Inspektorat Daerah
a. Fungsi Inspektorat
Dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Makassar menyebutkan fungsi dari Inspektorat Daerah yakni:
Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Walikota;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Kota; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Sementara itu dalam Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2014
Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat di
Kota Makassar menyebutkan tugas dan fungsi jabatan-jabatan yanag ada
pada Kantor Inspektorat Kota Makassar yaitu :
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a. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan
Walikota di bidang pengawasan fungsional penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan
organisasi dalam lingkup inspektorat di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada inspektur.
Sekretaris memiliki fungsi :
1) Menyelenggarakan

pengumpulan

permasalahan peraturan
kebijaksanaan

teknis

perundang

yang

data

informasi

– undangan

berkaitan

dengan

dan

urusan

Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan,
evaluasi dan pelaporan.
2) Menyelenggarakan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat.
3) Melaksanakan

inventarisasi

permasalahan

dan

upaya

pemecahan masalah di bidang urusan Administrasi umum,
kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan.
4) Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Inspektorat.
5) Mengkoordinasikan

penyiapan

bahan

koordinasi

dan

pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
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6) Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat.
7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi internal.
8) Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional dan
prosedur pelaksanaan kegiatan pengawasan.
9) Menyelenggarakan penghimpunan, pengelolaan, penilaian,
dan penyimpanan laporan hasil pengawasan.
10) Menyelangarakan penyusunan bahan data dalm rangka
pembinaan teknis fungsional.
11) Menyelenggarakan

penyusunan,

inventarisasi

dan

pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses
penanganan pengaduan.
12) Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
13) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja
Sekretariat.
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
c. Subbagian Administrasi dan Umum
Subbagian

Administrasi

dan

melakukan

penyusunan

rencana,

ketatausahaan,

mengelola

Umum

mempunyai

melaksanakan

administrasi

tugas
urusan

kepegawaian,

mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi
penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan,
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pertanggungjawaban dan merumuskan rencana kebutuhan
perlengkapan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Administrasi dan
Umum menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun rencana kerja pada subbagian Administrasi dan
Umum.
2) Melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan sesuai dengan tuhas pokok dan fungsi
masing – masing.
3) Memberikan

pelayanan

naskah

dinas,

kearsioan,

perpustakaan, informasi, pengetikan / penggandaan /
pendistribusian,

kepegawaian

serta

penerimaan

tamu,

kehumasan, dan protokoler.
4) Memfasilitasi usukan pengadaan, mutasi, kesejahteraan
pegawai, cuti, pemberian penghargaan, pemberian sanksi /
hukuman

dan

pemberhentian

/

pensiun

serta

pengembangan, pendidikan, dan pelatihan pegawai.
5) Memfasilitasi penilaian angka kredit, kinerja pegawai, dan
DP3.
6) Melayani kebutuhan dan perawatan sarana / prasarana serta
kebersihan kantor dan lingkungan.
7) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan
dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
yang lainnya.
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8) Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkasberkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi
kepegawaian di lingkungan Inspektorat.
9) Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

petunjuk

teknis

kebutuhan dan pengadaan perlengkapan / sarana kerja
serta

inventarisasi,

pendistribusian,

penyimpanan,

perawatan, dan penghapusannya.
10) Melaksanakan pengelolaan kegiatan administrasi keuangan.
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
d. Subbagian Perencanaan
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan
bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja
pengawasan,

menghimpun

dan

menyiapkan

rancangan

peraturan perundang-undangan. Dokumentasi dan pengolahan
data pengawasan.
Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Subbagian

Perencanaan

menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun rencana lerja pada Subbagian Perencanaan.
2) Melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
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3) Melaksanakan penyusunan rencana dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT).
4) Melaksanakan

penyusunan

rencana

dan

program

rencana

dan

program

pemeriksaan reguler.
5) Melaksanakan

penyusunan

pengawasan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah.
6) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan
standar audit APIP yang diterapkan dalam tugas-tugas
pemeriksaan.
7) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (TAPKIN), dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
Inspektorat Kota.
8) Melaksanakan kajian dan analisis terhadap kebijakan
pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
9) Melaksanakan kajian dan analisis terhadap kebijakan
reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.
10) Mengumpulkan
pelaksanaan

dan

kegiatan

mengolah
zona

data

dalam

rangka

integritas

dalam

lingkup

Pemerintah Kota Makassar.
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11) Mengumpulkan

dan

mengolah

data

terkait

dengan

pengkoordinasian pemberantasan korupsi.
12) Melaksanakan

evaluasi

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
13) Menghimpun

peraturan

perundang-undangan

untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.
14) Melaksanakan pengolahan dan pendokumentasian datadata hasil pengawasan.
15) Menyusun statistik hasil pelaksanaan pengawasan.
16) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
e. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Subbagian

Evaluasi

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

mempersiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah,
menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat
pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan
masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Evaluasi dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun rencana kerja pada Subbagian Evaluasi dan
Pelaporan.
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2) Melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk
kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
3) Mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
yang telah disusun oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kota
Makassar.
4) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi Laporan Hasil
Pemeriksaan dari aparat pengawasan ekstern dan intern
yaitu LHP BPK, LHP BPKP, LHP Inspektorat Provinsi, LHP
Inspektorat Kota.
5) Melaksanakan pengolahan dan analisis data hasil temuan
yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK,
LHP BPKP, LHP Inspektorat Provinsi, LHP Inspektorat
Kota).
6) Menyusun matriks kompilasi temuan hasil pemeriksaan
sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP BPK, LHP BPKP, LHP Inspektorat
Provinsi, LHP Inspektorat Kota).
7) Membuat surat tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan
(BPK,

BPKP,

Inpsketorat

Provinsi,

Inspektorat

Kota)

berdasarkan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (BPK, BPKP. Inspektorat Provinsi,
Inspektorat Kota).
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8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak
lanjut berbagai rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang
telah disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
9) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Rapat Tindak Lanjut
Hasil Temuan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK,
BPKP, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota.
10) Menyusun laporan dan berita acara pelaksanaan kegiatan
Rapat Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, dan
Inspektorat Kota.
11) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pengawasan
ekstern (BPK) dan instansi pengawasan intern (BPKP dan
Inspektorat

Provinsi)

dalam

pelaksanaan

tindak lanjut

rangka

penyelesaian

memperlancar
hasil

temuan

pemeriksaan.
12) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka kelancaran penyelesaian kerugian negara dan
kerugian daerah.
13) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data atas
laporan dan surat pengaduan masyarakat.
14) Melaksanakan

evaluasi

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota.
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15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yag diberikan oleh
atasan.
f. Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah
kerjanya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah I
menyelenggarakan fungsi :
1) Membantu Inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengawasan di wilayah kerjanya.
2) Mengelola

penyusunan

dan

rencana

program

kerja

pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan.
3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya.
4) Membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang
tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja
pengawasan.
5) Memantau,

mengendalikan,

mengevaluasi

dan

menilai

pelaksanaan tugas Auditor dan pelaksana pengawasan.
6) Melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan.
7) Mengelola

fasilitasi

pemeriksaan

terhadap

objek

pemeriksaan.
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8) Melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang
ada di wilayah kerjanya.
9) Memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode
Etik Pemeriksaan.
10)Membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim
Audit di wilayah kerjanya.
11)Memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit
di wilayah kerjanya.
12)Meneliti kembali Laporan Hasil Audit.
13)Memberikan

saran

dan

bahan

pertimbangan

kepada

Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan di wilayah
kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
14)Melaporkan kepada Inspektur setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan.
15)Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang
berlaku.
16)Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
g. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah
kerjanya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah II
melaksanakan fungsi :
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1) Membantu Inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengawasan di wilayah kerjanya.
2) Mengelola

penyusunan

dan

rencana

program

kerja

pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan.
3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya.
4) Membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang
tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja
pengawasan.
5) Memantau,

mengendalikan,

mengevaluasi dan menilai

pelaksanaan tugas Auditor dan pelaksana pengawasan.
6) Melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan.
7) Mengelola

fasilitasi

pemeriksaan

terhadap

objek

pemeriksaan.
8) Melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang
ada di wilayah kerjanya.
9) Memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode
Etik Pemeriksaan.
10) Membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim
Audit di wilayah kerjanya.
11) Memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit
di wilayah kerjanya.
12) Meneliti kembali Laporan Hasil Audit.
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13) Memberikan

saran

dan

bahan

pertimbangan

kepada

Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan di wilayah
kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
14) Melaporkan kepada Inspektur setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan.
15) Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang
berlaku.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
h. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur

Pembantu

Wilayah

III

mempunyai

tugas

melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan
wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III
melaksanakan fungsi :
1) Membantu Inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengawasan di wilayah kerjanya.
2) Mengelola

penyusunan

dan

rencana

program

pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah

kerja

kerjanya

sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan.
3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya.
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4) Membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang
tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja
pengawasan.
5) Memantau,

mengendalikan,

mengevaluasi dan menilai

pelaksanaan tugas Auditor dan pelaksana pengawasan.
6) Melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan.
7) Mengelola

fasilitasi

pemeriksaan

terhadap

objek

pemeriksaan.
8) Melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang
ada di wilayah kerjanya.
9) Memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode
Etik Pemeriksaan.
10) Membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim
Audit di wilayah kerjanya.
11) Memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit
di wilayah kerjanya.
12) Meneliti kembali Laporan Hasil Audit.
13) Memberikan

saran

dan

bahan

pertimbangan

kepada

Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan di wilayah
kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
14) Melaporkan kepada Inspektur setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan.

48

15) Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang
berlaku.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
i.

Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur

Pembantu

Wilayah

IV

mempunyai

tugas

melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan
wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV
melaksanakan fungsi :
1) Membantu Inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengawasan di wilayah kerjanya.
2) Mengelola

penyusunan

dan

rencana

program

kerja

pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan.
3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya.
4) Membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang
tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja
pengawasan.
5) Memantau,

mengendalikan,

mengevaluasi dan menilai

pelaksanaan tugas Auditor dan pelaksana pengawasan.
6) Melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan.
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7) Mengelola

fasilitasi

pemeriksaan

terhadap

objek

pemeriksaan.
8) Melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang
ada di wilayah kerjanya.
9) Memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode
Etik Pemeriksaan.
10) Membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim
Audit di wilayah kerjanya.
11) Memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit
di wilayah kerjanya.
12) Meneliti kembali Laporan Hasil Audit.
13) Memberikan

saran

dan

bahan

pertimbangan

kepada

Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan di wilayah
kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
14) Melaporkan kepada Inspektur setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan.
15) Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang
berlaku.
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
j.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok

Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional

Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
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Pemerintah Daerah. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu
melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Pengertian Audit
Menurut William F. Meisser, Jr audit adalah proses yang sistematik
dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan
kriteria

yang

telah

ditetapkan,

hasil

dari

penugasan

tersebut

dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
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Adapun beberapa jenis audit yang diantaranya seperti:
a. Audit kinerja
Yaitu audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui seberapa
efesien

dan

efektifnya

kegiatan

operasional

pada

suatu

perusahaan. Dalam hal ini seorang auditor diharapkan bisa
melakukan pengamatan yang obyektif dan hasilnya koprehensif
terhadap kegiatan operasional pada perusahaan atau entitas. Audit
kinerja dilakukan untuk mendapatkan sekaligus mengevaluasi
bukti-bukti yang telah ditemukan dengan tujuan untuk mencapai
target yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut.
b. Audit laporan keuangan
Yaitu audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan-laporan
keuangan pada suatu perusahaan, apa laporan keuangan yang
58

William F. Meisser, dan Margareth Boh, Auditing and Assurance: A Systematic
Approach (3th edition), McGraw-Hill, USA , 2003.
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disajikan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau
belum. Hasil dari audit ini nantinya akan disampaikan kepada pihak
eksternal misalnya seperti para pemegang saham perusahaan
tersebut.
c. Audit kepatuhan
Yaitu audit yang dilakukan untuk melihat kegiatan pada suatu
perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan
persyaratan yang berlaku misalnya seperti perjanjian yang telah
ditetapkan dan apakah telah sesuai dengan undang-undang pada
suatu negara. Kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan pada audit ini,
berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya bersumber
dari manajemen yang berbentuk prosedur-prosedur pengendalian
internal. Audit ini umumnya disebut dengan fungsi audit internal
karena dilakukan oleh pegawai pada perusahaan tersebut.59
c. Pengertian Reviu
Menurut Permendagri Nomer 4 tahun 2008 Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah daerah adalah prosedur penelusuran angkaangka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar
memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas
laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut
disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai
dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

59

http://www.pengertianku.net/2016/05/pengertian-audit-dan-jenis-jenis-audit.html

52

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 8 Tahun 2015 Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut reviu
adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian
LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
akuntansi

telah

diselenggarakan

berdasarkan

Sistem

Akuntansi

Pemerintah Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk
menghasilkan LKPD yang berkualitas. Sedangkan menurut Peraturan
Menteri Keuangan Nomer 9 Tahun 2015 Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) yang selanjutnya disebut reviu adalah
penelaahan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) atas proses konsolidasi dan penyajian LKPP untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa proses konsolidasi telah sesuai dengan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan LKPP telah disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahari (SAP) untuk menghasilkan
LKPP yang berkualitas.
d. Tujuan Reviu
Tujuan reviu menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 adalah
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
Untuk

mencapai

tujuan

tersebut,

maka

apabila

pereviu

menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan atau
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kesalahan

dalam

penyajian

laporan

keuangan,

maka

pereviu

memberikan rekomendasi kepada entitas akuntansi dan atau entitas
pelaporan untuk segera melakukan penyesuaian dan atau koreksi atas
kelemahan dan atau kesalahan tersebut secara berjenjang.
Reviu

tidak

memberikan

dasar

untuk

menyatakan

opini

sebagaimana dalam audit karena dalam reviu tidak mencakup
pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian,
pengujian catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap
permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang
menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan
prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.60
e. Pengertian Evaluasi
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu
kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah
berjalan cukup waktu.
Evaluasi bertujuan untuk :
1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi
maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran
kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi
dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu
kebijakan.
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Afrizal Ahmad Abrar dan Aditya Wido, Makalah Reviu Laporan Keuangan, Universitas
Brawijaya, Malang, 2015
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3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan
kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk
melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif
maupun negatif.
5. Untuk

mengetahui

mengetahui

adanya

apabila

ada

penyimpangan:

untuk

penyimpangan-penyimpangan

yang

mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan
dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang:
untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan
agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
f.

Pengertian Monitoring
Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan

informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang
dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang
diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat
segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga
mengurangi

risiko

yang

lebih

besar.

Monitoring

bertujuan

untuk

Manjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai
dengan tujuan dan sasaran. Menemukan kesalahan sedini mungkin
sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Melakukan tindakan
modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan
untuk itu.61
61

http://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/
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3.

Kewenangan Inspektorat Daerah
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 51 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Tahun

penyelenggaraan

2011

ditegaskan

pemerintahan

daerah

bahwa

Pengawasan

dilaksanakan

oleh

atas
Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal
Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan
kewenangannya.62
Inspektorat
kewenangan

Daerah

kepala

mempunyai

daerah

tugas

pokok

(Gubernur/Bupati/Walikota)

melakukan
di

bidang

pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Daerah
mempunyai kewenangan penyelenggaran fungsi :
1. Pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di bidang
pengawasan
2. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Pengusutan atas kebenaran laporan atas pengaduan terhadap
penyimpangan/penyalahgunaan

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
4. Pelayanan teknis administratif dan fungsional63

62

Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.51 Tahun 2010 .
Handriyas Putra, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsional Di Inspektorat Kota
Solok,Padang,2011.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian empiris,
yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat
ketentuan-ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana
berkerjanya hukum dilingkungan Inspektorat Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kota
Makassar dengan alasan memiliki representasi dengan data yang
dibutuhkan terkait penelitian yang akan dilakukan.

C. Jenis Dan Sumber Data
Data yang diperoleh terdiri dari :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara
secara langsung dengan pejabat inspektorat daerah yaitu kepala
inspektorat kota Makassar yakni Inspektur, Inspektur Pembantu
pengawasan

keuangan

dan

pembangunan

dan

auditor

yang

bersangkutan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka
melalui buku-buku,peraturan perundang-undangan, artikel dan karyakarya ilmiah lainnya yang didapatkan di media elektronik yang
digunakan sebagai referensi penunjang penulisan ini.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi
di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di
pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam
memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :
1. Penelitian Pustaka (library research)
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan
membaca berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah dan
literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi
pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (field research)
Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan
cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini
melakukan

teknik

interview

(wawancara)

yakni

penelitian

melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Inspektorat
Kota Makassar guna memperoleh data yang akurat.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Kota Makassar
Terhadap Kinerja dan Keuangan
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Inspektorat kota

Makassar yang dalam hal ini oleh Bapak Hendra Cipta, S.Kom, selaku
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum terkait pengawasan internal
terhadap kinerja dan keuangan menjelaskan bahwa:
“Kalau audit itu pemeriksaannya secara mendalam, sementara
reviu itu hanya pemerikasaan tidak secara mendalam. Sama
seperti laporan keuangan, reviu hanya memeriksa kesesuaian posposnya saja tanpa memeriksa bukti-buktinya. Beda dengan audit
sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti. Kalau reviu bisa dikatakan
bahwa yang diperiksa hanya bagian luar atau tidak secara
mendalam. Beda dengan audit yang diperiksa secara mendalam
seperti bukti-bukti. Tujuan reviu untuk memperoleh keyakinan
terbatas bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah terbebas
dari salah saji.”
Berdasarkan hal tersebut di atas maka perbedaan antara audit dan
reviu terletak pada sasaran atau fokus pengawasan. Jika audit dikatakan
pengawasan secara mendalam karena memeriksa hingga kesesuaian
bukti-bukti, sedangkan review hanya memeriksa bagian luar atau
kesesuaian penempatan anggaran dan lain sebagainya.
Lebih lanjut Bapak Hendra Cipta, S.Kom, menjelaskan perbedaan
antara monitoring dan evaluasi yakni:
“Evaluasi adalah melakukan monitoring pelaksanaan suatu
kegiatan semisal evaluasi hasil akhir SKPD. Evaluasi dilakukan
untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
SKPD sementara pada tingkat kota dilakukan reviu. Yang
mengevaluasi dari Kemenpan. Sementara itu ada juga pemantauan
yaitu sekedar memonitoring kegiatan-kegiatan sementara evaluasi
mempunyai saran-saran perbaikan-perbaikan ke depan”.
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Jadi perbedaan dari antara monitoring dan evaluasi adalah jika
monitoring hanya sekedar melakukan pemantauan terhadap kegiatankegiatan yang dilaksanakan tanpa saran-saran perbaikan kegiatan
selanjutnya sementara evaluasi memiliki saran-saran perbaikan ke depan
terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki masalah.
Lebih lanjut Bapak Hendra Cipta, S.Kom, menyebutkan bahwa
bentuk dari kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 4 bagian
sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni :
“Kegiatan pemeriksaan diantaran audit itu termasuk dalam
pelaksanaan pengawasan tahunan, pemeriksaan dana bos,
pemeriksaan kasus dan kursus, dan pemeriksaan dalam tujuan
tertentu. Review laporan pemerintah daerah dengan lakip (laporan
akuntabilitas kinerja) pemerintah kota. Monitoring persediaan,
penutupan kas akhir tahun, dan belanja modal. Dan evaluasi lakip
SKPD. Kalau audit secara komperhensif, monitoring hanya
memantau progres, review tidak secara mendalam, evaluasi
tujuannya membandingkan rencana dan realisasi. “
Dalam

hal

pelaksanaan

tugas

Inspektorat

Kota

Makassar

menemukan beberapa temuan seperti yang dikatakan oleh Kasubag
Inspektorat Kota Makassar di bawah ini:
“Kegiatan pengawasan yang menjadi temuan tim yakni temuan
ketidaksesuaian bukti-bukti pertanggungjawaban, dokumentasi
belum lengkap. Adapun temuan keuangan yakni ketidaksesuaian
bukti dengan pertanggungjawaban seperti markup, salah hitung
dan sebagainya. Ada sesilih dari pembayaran dinas yang
dibayarkan dengan yang sebenarnya”.
Berdasarkan pernyataan di atas maka temuan tim dari Inspektorat
dapat dibagi menjadi temuan administrasi dan temuan keuangan. Temuan
administrasi seperti bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap,
sementara temuan keuangan seperti menaikkan harga penggunaan
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anggaran. Adapun prosedur dalam kegaiatan pengawasan Inspektorat
Kota Makassar sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hendra Cipta,
S.Kom, di bawah ini:
“Saat
tim
melakukan
pemeriksaan
lalu
menemukan
ketidaksesuaian pertanggungjawaban secara administrasi maupun
temuan keuangan. Sebelum finalisasi menjadi laporan, tim memberi
kesempatan kepada objek pemeriksaan untuk memperbaiki
kemudian bila telah diperbaiki maka tidak dimuat lagi dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan tetapi dalam waktu yang ditentukan
tetap tidak memperbaiki maka temuan tadi difinalisasi menjadi
Laporan Hasil Pemeriksaan. Namun SKPD tetap harus
menindaklanjutinya nanti tetapi dengan prosedur yang telah
berbeda, kalau sudah menjadi laporan itu sudah ada ketetapan ,
jika Laporan Hasil Pemeriksaan sudah jadi produk pemerintah kota
di Inspektorat, sudah tidak bisa diubah. Untuk merubahnya harus
diselesaikan semua itu dengan tindak lanjut, jadi prosesnya
berbeda harus melalui tindaklanjut. Kalau tadi sebelum laporan
ditindaklanjuti bisa diselesaikan dengan tim pemeriksa
(sebagaimana telah dijelaskan). Tapi bilamana tidak ditindaklanjuti
maka akan masuk ke tim tindaklanjut, beda lagi prosesnya. Jadi
kalo dia mau selesaikan harus berhadapan dengan tim tindak
lanjut. Prosedur sama dengan tim pemeriksa. Jadi nanti tim
tindaklanjut buat rekapan lalu akan menyerahkan ke SKPD yang
memiliki sisa temuan untuk menindaklanjuti.”
Maka prosedur sebagaimana yang telah disebutkan di atas
merupakan tata cara Inspektorat Kota Makassar dalam hal melakukan
kegiatan pengawasan. SKPD yang ditemukan bermasalah baik secara
administrasi maupun temuan keuangan harus memperbaikinya tetapi
bilamana tidak diperbaiki maka akan berhadapan dengan tim tindaklanjut.
Selanjutnya Bapak Hendra Cipta, S.Kom, menyebutkan mengenai
temuan SKPD yang belum ditindaklanjuti bahwa:
“Terdapat pula rapat pemutakhiran data. Rapat pemutakhiran data
adalah semua sisa-sisa temuan SKPD yang belum ditindaklanjuti,
mereka harus bawa disertai bukti-bukti untuk diverifikasi satu
persatu apakah betul sudah ditindaklanjuti atau tidak.”
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Maka berdasarkan hal tersebut di atas SKPD yang masih memiliki
temuan kesalahan atau pelanggaran baik secara administarsi maupun
keuangan yang belum terselesaikan harus ditindaklanjuti. Selain itu Bapak
Hendra Cipta, S.Kom, juga memberikan gambaran hubungan antara BPK
dengan Inspektorat Kota Makassar terkait tindaklanjut hasil temuan
pemeriksaan dari BPK ke Inspektorat Kota Makassar yakni:
“Tindak lanjut dari BPK itu diserahkan ke tim tindaklanjut,
Inspektorat memiliki tim tindaklanjut sendiri, namanya tim
tindaklanjut BPK. Hasil BPK kemudian ditindaklanjuti oleh tim kami
dalam artian mengkoordinasikan kepada SKPD yang terdapat
temuan BPK. “
Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti dengan pihak Inspektorat Kota Makassar menemukan bahwa
kegiatan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan 4 bagian yakni
audit, evaluasi, reviu dan monitoring. Dalam melaksanakan pengawasan,
Inspektorat

memiliki

beberapa

tim

yang

disesuaikan

dengan

kebutuhannya seperti tim pemeriksa, tim tindaklanjut, dan lain-lain.
Adapun kesesuaian antara tugas Inspektorat seperti yang diatur dalam
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar No. 8 Tahun 2016, peneliti
menilai bahwa Inspektorat Kota Makassar telah melaksanakannya
berdasarkan hasil penelitian di atas.
Sementara itu dalam melaksanakan tugas pengawasan internal,
Inspektorat Kota Makassar memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
terkait reviu laporan keuangan, monitoring, audit, dan evaluasi. Namun
peneliti dalam melakukan penelitian di Inspektorat Kota Makassar hanya
mendapatkan SOP reviu laporan keuangan dan monitoring kas.
Sementara SOP terkait audit dan evaluasi laporan keuangan tidak
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diberikan kepada penelit dengan alasan yang tidak jelas oleh pihak
Inspektorat. Adapun SOP dari reviu laporan keuangan yakni berikut di
bawah ini:
Uraian Prosedur
Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Menyusun draft Tim Evaluasi LAKIP SKPD untuk diserahkan kepada Sekretaris
Inspektorat
Menelaah dan memberi Disposisi kemudian diserahkan kepada Inspektur
Menelaah dan memberi disposisi persetujuan pembetukan Tim Evaluasi LAKIP
SKPD
Mencatat dan Mengagendakan Surat Tugas Tim Evaluasi LAKIP SKPD
Memberikan arahan kepada Tim Evaluasi LAKIP SKPD
Melakukan Evaluasi LAKIP SKPD
Penyusunan Draft Laporan Evaluasi LAKIP SKPD
Melakukan Ekspose kepada Inspektur Pembantu atas hasil evaluasi LAKIP
SKPD yang dilakukan oleh Tim Evaluasi
Menyusun Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD oleh Tim Evaluasi LAKIP SKPD
dan dilaporkan kepada Inspektur Pembantu disertai rekomendasi
Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD kepada Inspektur Kota
Makassar melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat
Kota Makassar
Mengetik, Mengagendakan dan Menggandakan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
SKPD
Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD kepada Inspektur Kota
Makassar melalui Sekretaris Inspektorat Kota Makassar
Menerima, menelaah dan memberi disposisi terhadap Laporan Hasil Evaluasi
LAKIP SKPD. Selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Kota Makassar
Menandatangani Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD
Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD kepada Walikota Makassar
dan Kepala SKPD terkait serta Mengarsipkan Dokumen

Sementara itu standar operasional prosedur Inspektorat dalam
melakukan monitoring yakni:

Uraian Prosedur
1.

2.
3.
4..
5.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mengkoordinasikan waktu pelaksanaan tugas
pemeriksaan, alokasi waktu dan anggaran pemeriksaan kepada Inspektur,
Sekretaris dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
PPTK menyampaikan formulir usulan tim pemeriksa kepada inspektur/ inspektur
pembantu sebagai pengawas tim untuk diisi
Irban/ Pengawas Tim melakukan rapat bersama untuk menentukan Ketua dan
Anggota Tim, kemudian dituangkan dalam konsep Surat Tugas.
PPTK menghimpun konsep Surat Tugas yang telah terisi dan menyerahkan
kepada Subbag Perencanaan untuk selanjutnya dibuatkan Surat Tugas.
Kasubag Perencanan Memeriksa Formulir usulan Tim Pemeriksa
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6.

Surat tugas yang telah dibuat oleh Subbag Perencanaan kemudian diserahkan
kepada, Sekretaris untuk diperiksa kemudian dibubuhi paraf dan selanjutnya
diajukan kepada Inspektur untuk ditandatangani

7.

Sementara menunggu proses terbitnya surat tugas,pengawas beserta tim
pemeriksa mempelajari pedoman dan strategi audit dalam bentuk PKS.

8.
9.

Inspektur menandatangani surat tugas.
Kasubag Perencanan mencatat dan mendistribusikan surat tugas kepada
masing-masing pengawas Tim.
Setelah menerima surat tugas, masing-masing pengawas dan Tim Pemeriksa
membicarakan maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan
penugasan.
Masing-masing Ketua Tim membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) sesuai
arahan Pengawas Tim.
Pengarsipan

10.

11.
12

Sumber : SOP kegiatan monitoring atas proses tutup akhir tahun SKPD Lingkup
Pemerintah Kota Makassar

Maka berdasarkan standar operasional prosedur terkait reviu dan
monitoring terhadap laporan keuangan di atas, Inspektorat Kota Makassar
melakukan pengawasan internal reviu dan monitoring seperti langkahlangkah sebagaimana yang tercantum dalam SOP tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Inspektorat Kota Makassar dalam
Pengawasan Terhadap Kinerja dan Keuangan
Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan
oleh Inspektorat Kota Makassar di Kota Makassar merupakan rangkaian
kegiatan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ada bertujuan agar penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD
dapat

digunakan

sesuai

peruntukkannya.

Dalam

melaksanakan

kewenangannya, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam
pelaksanaan pengawasan

internal terhadap kinerja dan keuangan

hambat sebagai berikut:
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1. Faktor Pendukung
Faktor pendukung inspektorat kota makassar dalam pengawasan
terhadap Kinerja dan Keuangan yaitu:
a. Fasilitas
Fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang tersedia sudah
mendukung kegiatan pelaksanaan pengawasan inspektorat khususnya
dalam pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan. Tak dapat dipungkiri
bahwa untuk menunjang kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya harus di dukung dengan ketersediaan sarana dan
prasarana yang memadai. Menurut Bapak Zainal Ibrahim, selaku
Inspektur Inspektorat Kota Makassar yakni:
“Fasilitas yang ada yaitu mobil, kendaraan roda dua. Fasilitas
kantor setiap tahun dibenahi agar terlihat lebih bersih dan terkesan
tidak angker, fasilitas kantor diciptakan senyaman mungkin. Di
sediakan juga kamar pemeriksaan yang dilengkapi AC dan juga
pemeriksa harus pandai dalam melakukan pemeriksaan.”
Kemudian hal yang sama juga didukung dengan pendapat Hendra
Cipta, S.Kom, selaku Kepala Subbagian Administrasi dan Umum bahwa
fasilitas yang tersedia sudah memadai. Fasilitas yang memadai yaitu
mobil yang digunakan untuk mengantar pemeriksa dalam melakukan
pemeriksaan, semua pegawai Eselon III sudah mempunyai kendaraan.
Berdasarkan hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis maka
menurut penulis bahwa fasilitas yaitu sarana dan prasarana yang terdapat
di Inspektorat Kota Makassar 90 % sudah memadai dan menunjang
aktivitas fungsi pengawasan khususnya pengawasan terhadap Kinerja
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dan Keuangan. Selain itu, di dukung juga dengan tenaga pemeriksa yang
bersikap komunikatif dalam melakukan pemeriksaan.
b. Komitmen
Faktor kedua yang mempengaruhi yaitu komitmen. Komitmen
tersebut mengakibatkan seseorang pekerja meletakkan keutamaan yang
tinggi terhadap betapa pentingnya tugas atau kerjanya. Semakin tinggi
tingkat komitmen pekerja terhadap pekerjaannya maka mutu hasil dari
Komitmen pimpinan dan komitmen pegawai Inspektorat Kota Makassar
untuk

melaksanakan

pengawasan

yang

efektif

khususnya

dalam

pengawasan terhadap Kinerja dan Keuangan sangat berpengaruh
terhadap

suatu

pekerjaan

karena

mereka

merasa

wajib

untuk

melakukannya serta didasari pada adanya keyakinan tentang apa yang
benar dan berkaitan dengan moral.
Komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat Makassar di dukung
dengan kesetiaan (loyalitas) mereka serta di dasari dengan rasa tanggung
jawab menjalankan tugas dan kewenangannya agar menghasilkan
pengawasan yang optimal. Pimpinan dan para pegawai dalam lingkup
Inspektorat Kota Makassar hingga saat ini masih sangat konsisten
terhadap aturan yang ada. Misalnya dalam hal penerimaan uang sogokan,
hal tersebut sangat dilarang. Untuk tetap memegang teguh komitmen
yang ada maka kesejahteraan pegawai juga terus ditingkatkan.

66

2. Faktor Penghambat
Selain

faktor

pendukung

seperti

yang

telah

dikemukakan

sebelumnya, Inspektorat kota Makassar juga mengalami hambatan dalam
melakukan pengawasan khususnya pengawasan terhadap kinerja dan
keuangan. faktor-faktor penghambat dalam pengawasan terhadap kinerja
dan keuangan yaitu:
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah salah satu elemen penting, sebab
berhasil tidaknya suatu kegiatan, dapat bergantung pada kualitas sumber
daya manusianya. Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu kurangnya
jumlah auditor. Auditor yang tersedia jumlahnya masih terbatas jika
dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada. Berdasarkan Data
Kepegawaian Inspektorat Kota Makassar, pejabat fungsional auditor
hanya berjumlah 13 orang, ini masih tergolong sedikit.
Untuk pengadaan auditor, dengan kebijakan Walikota, Inspektorat
Kota Makassar melakukan formasi auditor setiap tahun dan Inspektorat
kota Makassar setiap tahun mendapatkan 5 auditor. Sedangkan kriteria
auditor yaitu harus lulus seleksi atau test di BPKP. Apabila tidak lulus,
maka akan diberikan kesempatan lagi mengikuti test hingga lulus.
Kemudian, dalam hal auditor yang masih belum mempunyai pengalaman
maka akan dikirim untuk mengikuti diktat atau pelatihan.
b. Waktu
Faktor kedua yang menghambat yaitu ketepatan waktu. Alasannya
yaitu dengan banyaknya objek pemeriksaan ditambah masih kurangnya
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tenaga auditor sehingga mengakibatkan waktu dalam melakukan
pemeriksaan belum sesuai dan masih belum tepat. Selain itu SKPD dalam
menyusun laporan keuangannya yang masih belum tepat waktu sehingga
menghambat kinerja Inspektorat Kota Makassar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu
sebagai berikut:
1. Dengan demikian pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap
kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Monitoring, dan
Evaluasi. Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan tugas
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 2 huruf b
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah sesuai dengan
kinerja Inspektorat Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara
yang dilakukan peneliti. Seperti dalam hal melakukan audit,
Inspektorat Kota Makassar melakukan pemeriksaan pelaksanaan
pengawasan tahunan, pemeriksaan dana bos, pemeriksaan kasus
dan kursus, dan pemeriksaan dalam tujuan tertentu. Sementara
dalam hal reviu, Inspektorat melakukan pengawasan laporan
pemerintah daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah
kota. Dalam hal monitoring Inspektorat mengawasi persediaan,
penutupan kas akhir tahun, dan belanja modal. Dan evaluasi
Inspektorat melakukan pengawasan Laporan Akuntabilitas Kinerja
SKPD. Oleh sebab itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
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Inspektorat Kota Makassar telah berkesesuaian dengan perda
terkait.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengawasan Internal
terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Monitoring,
dan Evaluasi adalah meliputi fasilitas yaitu sudah tersedianya
sarana dan prasarana yang memadai sehingga mendukung
pelaksanaan pengawasan, dan komitmen pimpinan serta pegawai
Inspektorat Kota Makassar yang bersikap profesional dalam
melaksanakan

tugas,

fungsi

serta

kewenangannya

sudah

menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan. Sedangkan faktor
penghambatnya

adalah

kurangnya

tenaga

auditor,

waktu

pelaksanaan pengawasan dan kurangnya kesadaran dari objek
pemeriksaan

yang

mengakibatkan

pengawasan

khususnya

pengawasan terhadap kinerja dan keuangan oleh Inspekorat kota
Makassar belum optimal meskipun telah terlaksana dengan baik.

B. Saran
1. Hendaknya Inspektorat lebih meningkatkan pengawasan internal
terhadap SKPD Kota Makassar. Selain itu diharapkan adanya
kesiapan dari unsur perangkat daerah SKPD di dalam pemeriksaan
keuangan sehingga hasil yang dicapai efektif serta efisien dan
masyarakat juga harus ikut berpastisipasi dan memantau kegiatan
pejabat pengawas pemerintah.
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya
pengawasan terhadap kinerja dan keuangan agar optimal maka
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perlu peningkatan sumber daya manusia yaitu auditor baik dalam
hal kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas perlu upaya
peningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti pemberian
materi-materi seputar tugas dan fungsinya sebagai auditor,
pendisiplinan kerja auditor-auditor, dan lain-lain. Sementara dalam
hal kuantitas yakni seperti peningkatan jumlah auditor.
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