
BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Kata pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain 

“penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu menegement dan 

ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan 

pengelolaan.
14

 Jadi pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

menjamin bahwa tujuan-tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 

Pengawasan ini merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk 

menjamin agar pelaksanaan kerja dan kegiatan dalam organisasi berjalan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang 

dilakukan pada awal kegiatan. Karena apabila pelaksanaan kerja berjalan 

tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun tidak sengaja tetap ke 

arah yang lebih baik, hal ini tampak sangat klasik dan dapat disebut lepas 

control. Demikian dengan pengawasan yang dapat diawasi yaitu sejauh 

mana penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran 

penyelewengan dan lain-lain kandala yang dapat terjadi dimasa yang akan 

datang. 

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini 

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang 
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direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat 

erat antara perencanaan dan pengawasan.
15

  

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap 

pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan 

tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh 

pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (built in control), 

merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak 

terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu 

penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan 

pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan. 

Keberhasilan suatu pengawasan didukung tidak hanya dari 

prosedur pengawasan yang baik namun juga kemampuan para pelaku 

pengawasan dalam melakukan setiap kegiatan pengawasan. Beberapa 

orang ahli mendefinisikan pengawasan, di antaranya : 

1) Menurut Reksohadiprodjo, pengawasan adalah proses memantau 

kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin hasil yang 

diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil 

senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana.
16

 

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa rencana 

tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan 

dengan tanpa alat untuk mencegahnya. Atau andaikata tujuan itu bisa 
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tercapai, maka tercapainya itu dengan pengorbanan yang lebih besar 

karena dalam pelaksanaannya terjadi inefisiensi dan pemborosan tanpa 

ada pencegahan ataupun perbaikan. 

2) Terry juga mengatakan bahwa pengawasan dapat didefenisikan dalam 

bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah 

dikerjakan adalah juga dimaksud untuk membuat sag manajer waspada 

terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi 

serius. Selain itu pengawasan juga merupakan suatu proses dasar, 

serupa saja dimana pun ia terdapat dan apapun yang diawasi.
17

 

Dengan demikian dalam hal ini setiap aktivitas atau pekerjaan 

yang dilakukan mendapat pengawasan setiap kali kemajuan yang 

signifikan, dimana pengawasan tersebut setiap pekerjaan yang terdapat 

masalah atau hambatan langsung dilakukan langkah koreksian atau 

evaluasi oleh atasan dan bantuan dari bawahan itu sendiri, sehingga 

terjadi saling tukar pikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut agar 

sesuai dengan rencana dan secara sempurna. 

3) Manulang berpendapat pengawasan adalah ketetapan dalam menguji 

apapun sesuatu persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan 

prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.
18

 

4) Silalahi mengatakan, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 
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pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.
19

 

5) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan 

dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pengawasan dimaksud untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan 

dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan 

tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang 

sudah direncanakan. Dengan demikian pengawasan mengusahakan agar 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Oleh karena itu 

pengawasan dimaksud agar tujuan yang tercapai sesuai atau tidak 

meyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Maka kegiatan 

pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, petunjuk atau 

instruksi, dan berbagai kebijakan juga harus diantisipasi agar tidak 

melanggar aturan hukum yang berlaku. 

2. Fungsi Pengawasan 

a. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat 

menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program yang 

dicanangkan berbeda. 
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b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

untuk melakukan akuntansi atas perubahan social ekonomi yang terjadi 

setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan public dari waktu ke 

waktu. 

c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya 

dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun 

konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. 

d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah 

tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai 

dengan standard an prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi 

pemerintah dan atau lembaga professional.
20

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan  bahwa fungsi 

pengawasan lebih menekankan kepada bagian intern organisasi, agar 

tugas-tugas dan sasaran organisasi dapat terealisasi. Hal tersebut terlihat 

dari adanya eksplanasi dan akuntansi dimana pengawasan untuk 

menghimpun dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. 

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

1) Maksud pengawasan 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi atau 

suatu lembaga sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari 

pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai 

tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam 
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usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud 

pengawasan adalah untuk : 

1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 

2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. 

3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 

dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

telah direncanakan. 

4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau 

tidak. 

5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 

ditetapkan dalam planning , yaitu standard.
21

 

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang maksud 

pengawasan, yaitu: 

a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. 

b) Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 

c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 
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perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah 

pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah. 

d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan 

apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga 

mendapat efisiensi yang lebih benar.
22

 

Dari kedua pendapat di atas dapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa maksud pengawasan adlaah untuk mengetahui pelaksanaan 

kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang 

direncanakan atau tidak, seta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi 

sehinga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. 

2) Sedangkan berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah : 

1) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-

informasi yang tepat, teliti an lengkap tentang apa yang akan 

dilaksanakan. 

2) Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan 

rintangan-rintangan yang akan menggangu produktivitas kerja 

secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi. 

3) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para 

pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai 
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produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang 

memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.
23

 

Sedangkan Situmorang dan Juhir mengemukakan bahwa secara 

langsung tujuan pengawasan adalah untuk : 

a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, 

kebijaksanaan dan perintah. 

b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan 

c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan 

d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa 

yang dihasilkan 

e) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan 

organisasi.
24

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada 

pokoknya tujuan pengawasan adalah: 

a. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-

instruksi yang telah di buat. 

b. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-

kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas 

kerja. 

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan 

Pengawasan efektif membantu usaha-usaha untuk mengatur 

pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
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pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana, adapun prinsip-

prinsip pengawasan tersebut di antaranya: 

a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan 

yang harus diawasi. 

b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. 

c. Fleksibel. 

d. Dapat menjalan pola organisasi 

e. Ekonomis 

f. Dapat di mengerti 

g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.
25

 

5. Teknik Pengawasan 

Menurut Sarwoto teknik pengawasan terbagi sebagai berikut: 

a. Pengawasan Langsung, dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan 

pada saat kegiatan sedang dilaksanakan, pengawasan berbentuk : 

1) Inpeksi langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara 

langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan 

dilakukan, untuk mengetahui kebenaran situasi dilapangan. 

2) Melakukan koreksi langsung, bila terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan pekerjaan pada saat inspeksi langsung dilakukan. 

3) Laporan ditempat, yaitu laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan 

dilaksanakan. 
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b. Pengawasan tidak langsung, pengawasan dari jarak jauh melalui 

laporan yang disampaikan oleh bawahan berbentuk : 

1) Laporan tertulis, yaitu laporan yang disampaikan oleh bawahan 

kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibutuhkan, 

dilaporkan secara berkala. 

2) Laporan lisan, yaitu laporan yang disampaikan bawahan secara 

langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat 

melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun saran 

saran.
26

 

Pengawasan implementasi kebijakan ada beberapa teknik 

pengawasan kebijakan, yaitu : 

a. Non coercive (tanpa paksaan yang wajar), aparatur kebijakan dalam 

menjalankan regulasi tidak menggunakan sanksi yang resmi, hukuman 

ataupun ganjaran. Kebijakan seperti ini harus di dukung kerjasama 

masyarakat, instansi, lembaga departemen yang dipengaruhinya. 

b. Inspeksi dapat diartikan sebagai bentuk pengujian untuk menemukan 

apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang 

telah ditentukan. 

c. Lisensi atau pengesahan, melibatkan kekuasaan pemerintah untuk 

menunjukkan pada bidang khusus atau profesi untuk mengerjakan 

sesuatu yang tidak dilarang. Lisensi digunakan untuk kepentingan 

tertentu. 
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d. Kontrak, digunakan pemerintah sebagai dasar untuk pengendalian 

ekonomi khusus, misalnya perusahaan yang menyuplai barang-barang 

atau jasa pada pemerintah harus tunduk pada peraturan dasar seperti 

gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. 

e. Perpajakan, pajak menjadi sebuah instrument pengawasan kebijakan 

yang menekankan pada bidang ekonomi. 

f. Sanksi, yaitu hukuman dan penghargaan yang dapat diterima oleh 

instansi atau individu untuk memberikan semangat atau motivasi 

dalam melakukan keputusan. Sanksi dapat dianggap sebagai taknik 

pengawasan tapi juga hukuman. 

g. Prosedur informal, pengawasan yang dilakukan instansi atau badan 

atau dinas tertentu dalam menilai kebijakan atau program yang tengah 

atau yang telah diimplementasikan dapat diperoleh penggunaan 

prosedur informal.
27

 

6. Macam-Macam Pengawasan 

Jenis pengawasan menurut Siagian ada dua, yakni pengawasan 

langsung dan pengawasan tidak langsung. 

1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan 

terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi 

langsung. 

2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah 
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disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis 

dan lisan.
28

 

Sedangkan jenis-jenis pengawasan menurut Daly Erni adalah : 

1) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) 

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organiasasi itu 

sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan 

organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan 

segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data 

kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil 

pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan 

pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali 

kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. 

Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan 

perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya internal control.  

2) Pengawasan dari luar organisasi (external control) 

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. 

Aparat/ unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan 

yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau 

bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, 
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misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat 

pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui 

menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak 

atas nama negara Republik Indonesia.  

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama 

atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan 

organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan 

pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya 

perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan 

bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar ini biasanya 

dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, 

misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui 

jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus 

dibayar, dan sebagainya.
29

 

3) Pengawasan preventive dan refresif 

a. Pengawasan preventif  

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari 

pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem 
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pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. 

Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal 

berikut :  

1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya  

2) Membuat pedoman/ manual sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan  

3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung 

jawabnya  

4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan 

pegawai dan pembagian pekerjaannya  

5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan  

6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang 

dari peraturan yang telah ditetapkan  

b. Pengawasan refresif  

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang 

dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud 

diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin 

kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan 

anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.
30
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4) Pengawasan aktif dan pasif 

a. Pengawasan aktif (dekat) 

Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat 

kegiatan yang bersangkutan 

b. Pengawasan Pasif 

Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat 

pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan 

dan pengeluaran. 

5) Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran matril 

mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. 

a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut 

hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan 

peraturan, tidak kadarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. 

b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan 

pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah 

telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut 

diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.
31

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 

pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan 

tercapai secara optimal apabila tidk dilakukan dengan pengawasan 

kinerjapara pegawai. 
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Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar 

pengawasan ini dapat berfungsi efektif antara lain : 

1. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan 

2. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan 

pokok yaitu : untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna 

membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini 

efektif dan dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai 

prestasi tinggi. 

3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

organisasi. 

4. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan 

terhadap bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka 

kehilangan otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan 

penyelewengan. 

5. Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonom 

dan kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem 

pengawasan menunjukkan kapan, dan dimana tindakan koreksi 

harus diambil. 

6. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan artinya 

tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar tetapi pada 

penyediaan perbaikan, menentukan tindakan perbaikan. 

7. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan 

masalah. Yaitu menemukan penyebab, membuat rancangan 
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pengulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, 

mencegah masalah serupa.
32

 

7. Karakteristik Pengawasan yang Efektif 

a. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data 

yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan 

organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan 

menciptakan masalah yang seharusnya tidak ada. 

b. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan 

dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 

c. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan 

bersifat objektif serta lengkap. 

d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, sistem pengawasan 

harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana 

penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau 

yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling patal. 

e. Realistic secara ekonomis, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus 

lebih rendah, atau paling tidak sama dengan sistem yang diperoleh dari 

sistem tersebut. 

f. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau 

harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. 

g. Terkoordinasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan 

aliran kerja organisasi dikarenakan setiap tahap dari proses pekerjaan 
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dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan 

informasi pengawasan harus sampai pada keseluruhan personalia yang 

memerlukan. 

h. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibel untuk memberikan 

tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari 

lingkungan. 

i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan afektif 

harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan 

korelasi apa yang sebenarnya diambil. 

j. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu 

mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan 

mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab dan berprestasi.
33

 

8. Metode Pengawasan 

a. Pengawaasan langsung 

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/ 

pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat 

pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, 

maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimasudkan agar 

segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh 

atasannya disebut built in control.  
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b. Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan/ 

pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan 

hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-

laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka 

atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah 

tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah 

direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak 

dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak. 

c. Pengawasan Formal 

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal 

dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama 

pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. 

Dalam pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, 

dan tata kerjanya. 

d. Pengawasan Informal 

Pegawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui 

saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan 

informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui 

kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara 

atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki 
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keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran 

perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-

masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin 

dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar 

pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi 

kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap 

pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan 

hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat 

menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. 

e. Pengawasan Administratif 

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi 

bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan 

menyangkut tentang pos-pos anggaran (rencana anggaran), 

pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan 

pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan 

dan prosedur pengeluaran uang. 

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal-hal yang 

berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut 

terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, 

dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk 

mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai 

dengan rencana pengadaannya.
34
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B. Tinjauan Tentang Pengangkut 

1. Pengertian Pengangkut 

Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena peran pengangkutan itu 

sendiri yang sangat penting dalam memperlancar arus lalulintas barang 

dan orang yang timbul sejalan dengan meningkatnya perkembangan 

masyarakat, sehingga menjadikan pengangkutan sebagai suatu kebutuhan 

bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana 

pengangkutan, maka semakin meningkatlah perkembangan di bidang 

pengangkutan yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana 

dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan tentang pengangkutan 

serta hukum pengangkutan. 

Istilah pengangkut berasal dari kata “angkut” yang berarti 

mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat 

diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang (penumpang).
35

 

Mengenai tentang pengangkut, beberapa ahli mendefinisikan 

sebagai berikut: 

a. Abdulkadir Muhammad, Pengertian “angkutan” berasal dari kata 

“angkut” yang berarti mengangkat atau membawa, memuat dan 

membawa atau mengirim.
 

Dengan kata lain angkutan adalah proses 

kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat tempat 
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pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang 

dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditetapkan.
36

 

b. R. Soekardono, Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan 

tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, 

karena perpindahan ini mutlak serta efisien.
37

 

c. Sri Rejeki Hartono, Pengangkutan dapat memberikan kemanfaatan 

terhadap nilai dan penggunaan suatu barang, yang pada dasarnya dapat 

dikemukakan dua nilai kegunaan pokoknya, antara lain :  

1) Kegunaan tempat (place utility)  

Dengan adanya pengangkutan berarti perpindahan barang 

dari suatu tempat, di mana barang tadi dirasakan kurang berguna 

atau bermanfaat, ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi 

menjadi lebih berguna dan bermanfaat bagi manusia. Jadi dilihat 

dari kegunaan dan manfaatnya bagi manusia maka barang tadi 

sudah bertambah nilainya.  

2) Kegunaan waktu (time utility)  

Dengan adanya pengangkutan berarti dapat memungkinkan 

terjadinya suatu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat 

lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Jadi 

nilai barang itu dapat dilihat dari faktor waktu barang itu dapat 

lebih dimanfaatkan oleh manusia atau tidak.  
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Jika dilihat dari berbagai pengertian dan definisi pengangkutan di 

atas, maka dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan, yaitu sebagai 

berikut :  

a. Pelaku, yaitu pihak yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada 

yang berupa badan hukum yang melaksanakan pengangkutan seperti 

perusahaan pengangkutan, baik berupa orang secara alamiah maupun 

orang dalam arti badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau 

Koperasi. Orang secara alamiah sebagai pelaku misalnya buruh di 

pelabuhan yang mengangkut dan mengangkat barang-barang dari dan 

ke kapal.  

b. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digunakan secara mekanik 

atau elektronik dengan teknologi tinggi yang harus memenuhi 

persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti kendaraan bermotor, kapal 

laut, kapal udara, derek (crene) dan lain-lain.  

c. Barang dan/atau penumpang, yaitu objek yang dimuat dan diangkut. 

Barang muatan yang diangkut adalah barang yang dapat 

diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan dan berbagai jenis 

yang yang diklasifikasikan sebagai barang umum (general good), 

barang-barang berbahaya (dangerous good), barang yang mudah rusak 

(perishable good), barang beracun termasuk pula animal product, 

jenazah, hewan, ikan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.  
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d. Perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang mengangkut barang atau 

penumpang sejak pemuatan atau boarding sampai dengan penurunan di 

tempat tujuan dengan selamat.  

e. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan nilai tambah atau kegunaan 

barang yang diangkut di tempat tujuan.  

f. Tujuan pengangkutan, yaitu barang dan/atau orang dapat selamat 

sampai di tempat tujuan.
38

  

2. Jenis-Jenis Pengangkut Laut 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 

tentang Angkutan di Parairan. Jenis angkutan laut terdiri atas :  

a. Angkutan laut dalam negeri 

Adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah 

perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan 

laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-

batas kedaulatan dalam negara. Angkutan dalam negeri yang meliputi: 

1) Trayek angkutan laut dalam negeri. 

2) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek. 

3) Keagenan kapal angkutan laut dalam negeri. 

b. Angkutan laut luar negeri 

Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal 

khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar 

negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal 
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khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang 

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian 

dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan 

satu negara dengan negara lain. Angkutan luar negeri yang meliputi: 

1) Trayek angkutan laut luar negeri. 

2) Angkutan laut lintas batas. 

3) Keagenan umum kapal angkutan laut asing. 

4) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing. 

c. Angkutan laut khusus 

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha 

untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan 

menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan 

kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan 

Indonesia. Badan usaha tersebut melakukan kegiatan usaha pokok di 

bidang: 

1) Industri 

2) Kehutanan 

3) Pariwisata 

4) Pertambangan 

5) Pertanian 

6) Perikanan 

7) Salvage dan pekerjaan bawah air 

8) Pengerukan 
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9) Jasa konstruksi 

10) Kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyelenggaraan 

kegiatan sosial lainnya. 

d. Angkutan laut pelayaran rakyat 

Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang 

perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan 

menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan 

kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan 

Indonesia.
39

 

3. Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkut Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

a. Wajib angkut 

Pasal 177 

1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang 

dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam 

perjanjian pengangkutan. 

2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. 

3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan: 

a) Sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan 

kelaiklautan 
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b) Sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar 

yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistic. 

c) Ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat 

penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk 

ditempati penumpang dan/atau dimuati barang. 

d) Cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan 

pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang 

dilakukan secara cermat dan berhati-hati.
40

 

b. Tanggung Jawab Pengangkut 

Pasal 180 

1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap 

keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang 

diangkutnya. 

2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap 

muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan 

dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak 

pengangkutan yang telah disepakati. 

Pasal 181 

1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat 

yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya. 

2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap: 
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a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut 

b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut 

c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang 

diangkut. 

d. Kerugian pihak ketiga. 

3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung 

jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan 

asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai 

dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang 

dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan 

penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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7) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh 

kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan 

sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. 

Pasal 182 

1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas 

khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak 

di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. 

2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

penyediaan: 

a. Sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun 

dari kapal 

b. Sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal 

c. Sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya 

mengharuskan dalam posisi tidur. 

d. Fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit 

menular. 

3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

pemberian prioritas 

a. Untuk mendapatkan tiket angkutan 

b. Pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal. 

4) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
41
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