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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Konsep pengawasan 

2.1.1 Pengertian Pengawasan  

Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari 

kata”Awas” yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan 

cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan 

kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi (Sujanto, 1986:2). Menurut 

Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak 

manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang 

direncanakan (Yosa, 2010). Sedangkan menurut Basu swasta, pengawasan 

merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan 

hasil seperti yang diinginkan (Ibid). Menurut Komarrudin, pengawasan adalah 

berhubungan denga  n perbandingan antar pelaksanaan actual rencana, dan awal 

untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. 

Menurut prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkam 

pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa 

yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981:80). Menurut 

Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah 

diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan 

dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan ( Anwar Saiful, 2004:127). Jadi 

pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan 
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rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatifdan dengan 

menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-

penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana (Salinderho, 

1998:39). 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menhindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana 

kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang 

terjadi dalam pelaksanakan kerja tersebut. 

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan 

merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai 

bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak 

dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan 

terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung 

makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi 

yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya 

pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang 
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telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan 

perbaikannya. 

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai 

dengan pasal 1 peraturan pemerinth no 79 Tahun 2005 tentang pedoman 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan 

bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pengawasan 

adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan di suatu instansi 

tersebut agar tercipta nya kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah 

direncanakan bersama. 

2.1.2 Tujuan dari pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah 

perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi 

manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak 

diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu 

sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan 

lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. 

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 

dikehendaki (Ranupandojo, 2000:109). Sedangkan Soekarno dalam gouzali 

saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan 

rencana 

b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi 

c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien 

d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan 

e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan 

kearah perbaikan( Gouzali Saydam, 2000:197). 

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama 

tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan 

untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan 

datang. 

Terwujud nya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak 

lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya 

selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha 

pencapaian suatu tujuan. Menurut Simbolon (2004:62) pengawasan bertujuan agar 

hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil 

guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

2.1.3 Fungsi pengawasan  

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi 
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pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah 

mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa 

mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan (controlling) sebagai 

fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik, akan menjamin bahwa semua 

tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek 

maupun jangka panjang. Hal ini membantu meyakinkan bahwa tujuan dan hasil 

tetap konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi. Proses pengendalian 

mulai dengan perencanaan sampai pencapaian tujuan penampilan kerja. Tujuan 

penampilan kerja untuk mengukurnya maka disusunlah standar-standar capaian, 

ada dua tipe standar: 

a. Standar output (keluaran), berfungsi untuk mengukur hasil-hasil 

tampilan dalam istilah kuantitas, kualitas, biaya atau waktu. 

b. Standar input (masukan) berfungsi untuk mengukur usaha-usaha kerja 

yang masuk kedalam tugas (Rinaldi A, Thal, 2010). 

Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah 

pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi 

serta telah dikerjakan dengan efektif 

b. Untuk memberikan penilian apakah organisasi telah bekerja sesuai dengan 

aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana 

tugas organisasi. 

c. Untuk memberikan penilaian apakah setiap  bagian dari manajemen telah 

mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnhya. 
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d. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan 

efisien 

e. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak 

Jadi fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, 

merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang 

pekerjaan organisasi yang telah diteliti. 

Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:211) pengawasan mempunyai 

berbagai fungsi pokok,diantara nya sebagai berikut: 

a. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, maksudnya adalah 

pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai 

penyimpangan kesalahan, serta penyelewengan. 

b. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, 

maksudnya dengan adanya pengawasan dapat dilakukan tindakan 

perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar 

tidak be rlarut-larut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian 

organisasi. 

c. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. 

d. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan pengawasan diharapkan 

dengan sedini mungkin terjadinya penyimpanagn dapat dicegah. 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. 

2.1.4 Macam-macam pengawasan 
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 Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari 

sudut pandang mana pengawasan tersebut ditinjau. 

1. Dari sudut subyek yang mengawasi, dibedakan menjadi: 

a. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal 

b. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

c. Pengawasan formal dan pengawasan informal. 

d. Pengawasan manajerial dan pengawasan staf. 

2. Dari sudut obyek yang diawasi, dibedakan: 

a. Pengawasan material dan produk jadi/setengah jadi. 

b. Pengawasan keuangan dan biaya, yang sasaranya meliputi: 

c. Anggaran dan pelaksanaanya. 

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan. 

e. Pendapatan atau penerimaan dalam bentuk uang. 

f. Pengawasan waktu (time). 

g. Pengawasan personalia, yang sasarannya meliputi: kejujuran, 

kesetiaan, kerajinan, tingkah laku, kesetiakawanan.  

2.1.5 Prinsip-prinsip pengawasan 

Fungsi pengawasan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka 

pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasana 

harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. George R. Terry 

dalam Winardi mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif 

membantu usaha usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk 
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memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan 

rencana (George R. Terry 2000:396). 

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai 

pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Simbolon (2004:69) menyatakan 

bahwa hal ini prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi 

b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan 

umum dari pada kepentingan pribadi 

c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-

peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas 

prosedurn yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan 

(manfaat) dalam pelaksanaa pekerja  

d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerja 

e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan 

tepat 

f. Pengawasan harus bersifat terus menerus 

g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap 

perbaikan dan penyempurnaa dan kebijaksanaan waktu yang akan 

datang. 

1.1.6. Teknik Pengawasan 

Menurut Manullang (Winardi, 2000:224), teknik pengawasan terbagi 

dalam empat cara pengumpulan fakta yaitu: Peninjauan pribadi, interview atau 

lisan, laporan tertulis, serta laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat 
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istimewa. Sedangkan siagian(2008;115) membagi dala dua macam teknik, 

yaitu:pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, berikutn penjelasan 

untuk teknik-teknik tersebut. 

a. Pengawasan langsung 

Menurut Siagian (2008:115) yang dimaksud pengawasan langsung 

ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan 

terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. 

Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu 

mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat 

dilihat sendiri pelaksana pekerjaan. Cara inimengandung kelemahan, 

menimbulkan kesan kepada bawahan mereka diamati secara keras dan 

kuat sekali. 

b. Pengawasan tidak langsung 

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari 

jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang 

disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115). Laporan ini bisa 

berbentuk lisan atau pun tulisan. 

 Kesimpulan ialaha bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan 

baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Adalah bijaksana apabila 

pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu. 

1.1.7. Indikator Pengawasan 
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Menurut Arifin Abdul Rachman (2001:23), salah satu indikator keberhasilan 

suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh 

keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka 

pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu 

program. Keberhasilan suatu program pengawasan sendiri dapat dilihat dari 

berbagai macam indikator sebagai berikut: 

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran 

pelaksanaan tugas, antara lain: 

a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang 

jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program 

dan anggaran 

b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik 

maupun biaya 

2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya 

tuntutan masyarakat terhdap pemerintah 

3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara 

lain: 

a. Kualitas dan Kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, 

kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan 

pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya 

b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

2.2 Surat keterangan tidak mampu (SKTM) 
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Surat keterangan tidak mampu adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan 

oleh pihak yang berwenang (Kepala desa/ketua RT/ketua RW) untuk 

menerangkan bahwa seseorang yang namanya disebutkan dalam surat adalah 

termasuk salah satu warga kurang mampu yang berkediaman disuatu desa atau 

kelurahan tertentu. 

2.2.1 Langkah-langkah membuat SKTM adalah sebagai berikut: 

a. Pergi ke RT/RW setempat dengan menyertakan kartu keluarga (KK) 

dan KTP untuk membuat surat pengantar keterangan tidak mampu dari 

RT/RW. 

b. Siapkan surat pengantar keterangan tidak mampu dari RT/RW , KK 

dan KTP kemudian bawa ke kelurahan atau kantor kepala desa untuk 

menerbitkan SKTM yang sudah ditandatangani dan siap digunakan. 

c. Membuat surat keterangan pengantar di puskesmas setempat jika 

SKTM ingin digunakan untuk berobat dirumah sakit. 

SKTM dari kelurahan yang sudah ditandatangani sebenarnya sudah siap pakai 

baik untuk berobat dipuskesmas maupun untuk mendapatkan keringanan dari 

sekolah atau lembaga pendidikan. Jika memang diperlukan validasi dari dinas 

pendidikan dan kecamatan maka silahkan validasi dikecamatan dan dinas 

kesehatan setempat, karena beberapa kasus SKTM baru dapat digunakan jika 

sudah mendapatkan ACC dari kecamatan dan dinas sosial. 

Tetapi jika SKTM yang anda buat untuk syarat menjadi peserta BPJS PBI 

maka berkas SKTM dari kelurahan  bisa dibawa kedinas sosial setempat agar 

dapat disusulkan ke kementrian sosial. Dinas sosial akan mengurusnya agar anda 
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mendapatkan kartu BPJS PBI. Perlu diingt bahwa untuk daftar menjadi peserta 

BPJS PBI tidak melalui kementrian kesehatan atau BPJS kesehatan tetapi oleh 

dinas sosial, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menhubungi dinas 

sosial. 

Surat keterangan miskin, tidak dibenarkan untuk dikeluarkan kepada 

warga desa yang status sosial ekonominya dianggap mampu, karena keluarga 

dianggap mampu dan tidak sedang dalam keadaan ekonomi nya tidak mampu. 

Surat keterangan tidak mampu dikeluarkan kepada masyarakat atau warga yang 

benar-benar tidak mampu, baik secara sosial dan ekonomi, hal ini dapat dilihat 

dalam kehidupan sehari hari dilingkungan masyarakat. 

2.3 Pengertian kepemimpinan 

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam 

menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan 

mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses 

untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela/sukacita. 

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarah dan mempengaruhi 

aktivitas-aktivitas yang ada hubungan nya dengan pekerjaan para anggota 

kelompok. Tiga implikasi penting yang terkadung dalam hal ini yaitu: (1) 

Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) 

Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan 

anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa 
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daya, (3) Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berada 

untuk mempengaruhi tingkat laku pengikutnya melalui berbagai cara. 

Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikat nya adalah: 

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada 

pengikutnya dalam uapay mencapai tujuan organisasi. 

2. Seni mempengaruhi dan mengarah orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam 

mencapai tujuan bersama 

3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan 

mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan 

4. Melibatkan tiga hal pemimpin, pengikut dan situasi tertentu 

5. Kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk 

mencapai tujuan. 

2.3.1 Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi artinya jabatan(pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal 

atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan 

langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-

masing. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan 

dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. 

Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti: 

a. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

(direction) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin 
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b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support) atau 

keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas 

pokok kelompok/organisasi. 

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok 

kepemimpinan, yaitu: 

a. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 

bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 

dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 

kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau 

melaksanakan perintah. 

b. Fungsi Konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, pada tahap pertama dalam 

usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan 

pertimbangan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang 

yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbgai bahan informasi 

yang diperlukan dalam menetapkan keputusa, tahap selanjutnya 

konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat 

dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. 

c. Fungsi partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-

orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil 
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keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti 

bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah 

berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas 

kelompok orang lain. 

 

d. Fungsi delegasi 

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun 

tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti 

kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini 

merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, 

perspektif, dan aspirasi. 

e. Fungsi pengendalain 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 

sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan 

dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan 

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

2.3.2 Gaya Kepemimpinan 

Gaya artinya sikap, gerakan,tingkah laku, sikap yang elok gerak gerik 

yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Swdangkan gaya 

kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk 

mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula 
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dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang 

disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.  

Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang 

pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya 

kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, 

keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Gaya 

kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung 

tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannnya. 

Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi 

dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin 

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.  

Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang 

mementingkan pelaksanaan tugas yang mementingkan hubungan kerja sama, dan 

yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. 

2.3.3 Model-model Kepemimpinan 

i. Model kepemimpinan kontingensi(Leandership contigency model) (Suatu 

pemutakhiran terhadap model kepemimpinan Fred E. Fielder). 

Teori ini tidak membahah gaya kepemimpinan apa yang paling 

baik dan gaya kepemimpinan apa yang tidak baik, tetapi teori ini 

mengemukakan bagaimana tindakan seorang manajer dalam situasi 

tertentu perilaku kepemimpinan yang efektif. Model kepemimpinan ini 
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mengemukakan tiga variabel utama yang menetukan suatu situasi yang 

menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi pemimpin yaitu: 

a. Hubungan antar pemimpin dengan anggota kelompok 

b. Derajat struktur tugas yang ditugaskan kepada kelompok untuk 

dilaksanakan 

c. Kedudukan (posisi) kewenangan pemimpin berdasarkan 

kewenangan formal yang dimiliki. 

Kesimpulan dari model kepemimpinan kontingensi dari fielder ini 

adalah perilaku kepemimpinan yang efektif tidak berpola pada 

salah satu gaya tertentu, melainkan dimulai dengan mempelajari 

situasi tertentu pada suatu saat tertentu. 

ii. Model kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard 

Model ini berdasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan 

diagnostik bagi manajer tidak bisa diabaikan, seperti terlihat pada 

“manajer yang berhasil harus seorang pendiagnosis yang baik dan 

dapat menghargai semnagat mencari tahu”. Apabila kemampuan motif 

serta kebutuhan bawahan sangat bervariasi, seorang pemimpin harus 

mempunyai kepekaan dan kemampuan mendiagnosis agar mampu 

membaca dan menerima perbedaan-perbedaan itu. Dasar model 

kepemimpinan situasional, adalah: 

a. Kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh 

pemimpin(perilaku tugas). 
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b. Kadar dukungan sosio emosional yang disediakan oleh 

pemimpin(perilaku hubungan). 

c. Tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh 

anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka 

dalam mencapai tujuan tertentu  

 

1.3.4. Pemimpin Formal dan Informal 

Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu 

ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk 

memangkusuatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan 

kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi. Maka 

ciri-ciri pemimpin formal antara lain: 

a. Berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tetentu, atas 

dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang(ada 

legitimasi)  

b. Sebelum pengangkatannya, dia harus memenuhi beberapa persyaratan 

formal tertrntu terlebih dahulu 

c. Ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas 

kewajibannya. Karena itu dia selalu memiliki atasan/superiors 

d. Dia mendapatkan balas jasa materiil dan immateriil tertentu serta 

emolumen (keuntungan ekstra, penghasilan sampingan) lainnya 

e. Dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat 

dimutasikan 
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f. Apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan, dia akan dikenai sanksi 

dan hukuman  

g. Selama menjabat kepemimpinan, dia diberi kekuasaan dan wewenang, 

antara lain untuk menentukan policy, meberikan motivasi kerja kepada 

bawahan, menggariskan pedoman dan petunjuk. 

Pemimpi informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan 

formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, 

dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi 

psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Ciri-ciri informal antara lain: 

a. Tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin 

b. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya 

sebagai pemimpin. 

c. Dia tidak mendapatakan dukungan dari suatu organisasi formal dalam 

menjalankan tugas kepemimpinannya  

d. Biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu 

diberikan secara sukarela 

e. Tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak 

memiliki atasan. Dia tidak perlu memnuhi persyaratn formal tertentu 

f. Apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja 

respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau 

dia ditinggalkan oleh massanya. 
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Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa baik pemimpin formal maupun yang 

informal itu dapat menduduki jabatan kepemimpinannya disebabkan oleh faktor-

faktor dibawah ini: 

a. Penunjukan dan penetapan dari atas 

b. Karena warisan kedudukan yang berlangsung turun-temurun 

c. Karena dipilih oleh pengikut dan para pendukungnya 

d. Karena pengakuan tidak resmi dari bawahannya 

e. Karena kelebihannya memiliki beberapa kualitas pribadi 

f. Karena tuntutan situasi-kondisi atau kebutuhan zaman (kartono kartini, 

2008:9-12). 

2.4. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.4.1. Definisi Manajemen 

Manajemen dalam bahasa inggris dikenal dengan kata manage yang berarti 

mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola (John M.Echols & Hassan 

Shadily, 2003:372). Sedangkan dalam kamus umum bahasa indonesia (W.J.S. 

Poerwadarminta, 2007:742) Manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu 

perusahaan besar. Pengelola atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manajer 

(pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen. Definisi manajemen 

mengalami perkembangan dari masa kemasa tergantung kebutuhan organisasi, 

sehingga istilah manajemen yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam. 

Definisi manajemen yang diutarakan para ahli tidak ada yang dijadikan patokan 

dalam pelaksanaan manajerial, akan tetapi seorang manajer harus mampu 

melaksanakan peranan nya memilih konsep manajemen yang akan dijadikan 
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landasan dalam organisasi yang dipimpinnya. Hikmat (2009:11) menyatakan 

bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2006:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertent. 

2.4.2. Definisi Manajemen SDM 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang strategis dari 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan 

dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu 

membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan 

mengelolanya. Menurut Simamora (1997) Manajemen sumber daya manusia 

adalaha pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasjasa, dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan 

menurut Dessler (1997) manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan 

sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dinutuhkan seseoarang yang 

menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang 

manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan 

penilaian. 

Sementara itu, Schuler (1992) mengartikan manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) Merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja 

organisasi sebgai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi 
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kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan 

kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan 

adil bagi kepentingan ndividu, organisasi, dan masyarakat. Fokus MSDM terletak 

pada upaya mengelola SDM didalam dinamika interaksi antara organisasi-pekerja 

yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Menurut Stoner (1995), MSDM 

meliputi penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. 

2.4.3. Tujuan MSDM 

Menurut Cushway (dalam Irianto, 2001), tujuan MSDM meliputi: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan 

SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang 

bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang 

selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban 

pekerjaan secara legal 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur 

SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan 

strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer 

mencapai tujuannya 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar 

pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat 

organisasi dalam mencapai tujuannya 
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6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen 

organisasi 

7. Bertindak sebgai pemeliharaan standar organisasional dan nilai 

dalam manajemen SDM. 

 

2.4.4. Tantangan bagi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Massaki (dalam Kaizen, 1986) istilah kualitas sumber daya 

manusia adalah tingkat kemampuan dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh 

sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan 

dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. 

Sedangkan menurut Sugeng (2002) kualitas sumber daya manusia merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan layanan profesional.Menurut David McClelland 

mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, 

bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan 

atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. David 

mcClelland dikenal menjelaskan tiga jenis motivasi, yang diidentifikasi dalam 

buku “The Achieving Society” :1. Motivasi untun berprestasi, 2. Motivasi untuk 

berkuasa, 3. Motivasi untuk berfiliasi/bersahabat. Selanjutnya Menurut 

Muchadarsyah Sinungan (1995) Bahwa disiplin kerja merupakan suatu bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh manajemen baik organisasi perusahaan, instansi 

pemerintah ataupun swasta agar para pegawai dapat bekerja sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku dan kinerja mereka sesuai dengan yang diharapkan dan 

dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2.4.5. Lingkup Bidang MSDM 

A. Bidang-bidang pekerjaan dalam MSDM 

Bidang pekerjaan pertama adalah perencanaan sumber daya manusia 

yang meliputi kegiatan perencanaan kuallitas dan kuantitas sumber daya 

manusia serta kegiatan perancangan pekerjaan bagi sumber daya 

manusia yang paling mengandung (job design). Kegiatan perencanaan 

kualitas dan kuantitas SDM merupakan pekerjaan manajemen sumber 

daya manusia yang paling mengandung ketidak pastian, karena pertama-

tama mereka harus meramalkan kecenderungan yang terjadi didalam 

lingkungan usaha perusahaan yang akhir-akhir ini bergerak sangat 

dinamis. 

B. Pengelolaan dan penempatan sumber daya manusia 

Bidang kedua ini meliputi rekrutmen, seleksi dan penempatan. 

Rekrutmen pada dasarnya merupakan aktivitas utuk mencari dan 

memperoleh pekerjaan yang terdapat didalam perusahaan. 

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Meliputi pengembangan karier dan pengembangan kemapuan kerja 

mereka. Pengembangan karier berkaitan dengan penyusunan jalur karier 

yang merupakan urut-urutan posisi (jabatan) yang mungkin diduduki 

oleh seorang pegawai mulai dari tingkata terendah hinggga tingkatan 

teratas dalam struktur oragisasi untuk mempermudah penyusunana, 
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manajemen sumber daya manusia dapat menggunakan dua macam jalur 

karier versi Heneman (1994) sebagai acuan. 

2.5. Pengawasan dalam pandangan Islam 

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan 

dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu : Pertama, control yang berasal dari 

diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. 

Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, 

maka ia akan bertindak hati-hati  dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan 

bahwa : 

 

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga 

orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima 

orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara 

jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama 

mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada 

mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al Mujadalah : 7). 
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Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, 

dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk 

melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu 

melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika 

system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. System pengawasan 

ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan 

dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara 

penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya. 

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya 

melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu 

sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain 

berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut: 

زنتو أن قبل أعمالكم ونوا بحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا)  الحديث) 

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih 

dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).   

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, 

dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang 

merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran 

adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. 

Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar 

menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang 

diriwayatkan dari Ya’la Rasulullah bersabda: 

 

 َشْيئ ُكلِّ َعلَى ألَْحَسانَاْ َكتََب هللاَ إِن  
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Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam 

segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010). 

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk 

meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. 

Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: 

pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan 

keimanan kepada Allah SWT. 

Selain itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai orang 

yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan 

tuntas) (HR. Thabrani). 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Untuk pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian 

terdahulu yang pernah penulis simak dan penulis baca. Penelitian terdahulu dapat 

bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam 

Analisis Pengawasan pembuatan SKTM oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak . 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti simak dan peneliti 

baca. 

 

 

No Penelitian Judul Perbedaan Hasil 
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2.7. Definisi Konsep 

1. Pengawasan 

Pengawasan adalah Suatu proses kegiatan yang berfungsi untuk 

mengawasi atau menilai suatu pekerjaan dari para pekerjanya, agar tujuan tersebut 

dapat tercapai sesuai dengan efektif dan juga sesuai dengan  keinginan yang sudah 

direncanakan. 

2. SKTM 

Surat keterangan tidak mampu (SKTM) adalah surat yang dibuat dan 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (Kepala desa/ketua RT/ketua RW) untuk 

menerangkan bahwa seseorang yang namanya disebutkan dalam surat adalah 

termasuk salah satu warga kurang mampu yang berkediaman disuatu desa atau 

kelurahan tertentu. 

3. Kepemimpinan 

Pemimpin adalah salah satu proses seni yang dapat mempengaruhi 

aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan dapat memberikan 

manfaat terhadap kelanjutan organisasi yang dijalankan. 

4. Dinas Sosial 

Dinas Sosial Kabupaten Siak sebagai lembaga Teknis Daerah dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak serta berdasarkan 

Peraturan Bupati Siak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Siak. 

Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
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dibantu oleh Tenaga Pekerja Sosial antara lain : TKSK, Pendamping PKH, Satuan 

Bakti Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana, dll. Guna menjalankan 

tugas dan fungsi di Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Siak melayani seluruh 

permasalahan sosial guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Daerah.  

5. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia(MSDM) merupakan bidang strategis 

dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai 

perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif dan 

untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan 

mengelolanya. 

2.8. Konsep Operasional 

Konsep oprasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis 

dalam menentukan indicator-indikator penelitian. Indikator yang digunakan 

penulis dapat dilihat table: 
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Tabel 2.1 

Konsep operasional Analisis pengawasan pembuatan Surat   Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak  

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

Pengawasan Surat 

Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meningkatnya 

disiplin, prestasi dan 

pencapaian sasaran 

pelaksanaan tugas 

 

2. Berkurangnya 

penyalahgunaan 

wewenang  

 

3. Berkurangnya 

kebocoran, 

pemborosan dan 

pungutan liar  

 
 
 
 
 
 

 

a. Disiplin dalam pelaksanaan tugas 

b. Meningkatkan prestasi dan 

pencapaian sasaran pelaksanaan 

tugas 

 

a. Tuntutan masyarakat terhadap 

pemerintah 

 

 

  

a. Kualitas dan Kuantitas kasus-

kasus penyimpangan, 

penyelewengan, kebocoran, 

pemborosan dapat dikurangi 

sebagaimana laporan pengawasan 

fungsional dan laporan 

pengawasan lainnya 

b. Berkurangnya tingkat kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas 

Sumber: Arifin Abdul Rachman (2001:23) 

2.9. Kerangka berfikir 

 Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam 

berargumentasi, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Dalam  

menyusun suatu kerangka pikir penulis memilih teori yang relevan atau saling 

terkait. Adapun kerangka pikir dapat dilihat dari bagan dibawah ini : 
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Sumber: Teori Arifin Abdul Rachman(2001:23) 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Pengawasan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) 

 

 

 

1. Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran 

pelaksanaan tugas 

2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang  

3. Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan 

liar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertujuan agar hasil pelaksanaan pengawasan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pada dinas 

sosial kabupaten siak. 

 

 

 

 


