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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengawasan 

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-

cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.
25

  

Robert J. Mockler menyatakan, bahwa pengawasan manajemen adalah 

suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-

tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata denganstandar yang telah ditetapkan sebelumnya,  menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan 

dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah 

untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang 

pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah 

sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.
26

  

Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi 

masalah masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau 
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tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan 

tertentu diselesaikan. 

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 

Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu 

prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus 

dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi 

semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu 

kegiatan. 

3. Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur 

hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab 

penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-

penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan 

datang. 

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan). 

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. 

4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan 

penyimpangan-penyimpangan. 

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
27

  

 

                                                             
27

T. Hani Handoko, Op, Cit, h.362  



 29 

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, 

sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud 

tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan 

pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai 

penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini mununjukkan betapa pentingnya 

fungsi pengawasan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.
28

 

UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara 

mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut : 
29

  

1. Participation, Setiap Warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun 

atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. 

2. Rule of Law, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang 

bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 

3. Transparency, Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi. 

Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat 

diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami 

dan dapat dimonitor. 
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4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba 

untuk melayani setiap stakeholder. 

5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan 

yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan 

yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-

prosedur. 

6. Equity, Semua Warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan 

mereka. 

7. Effektiveness and efficiency.  Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik 

mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan 

menggunakan sumber-sumber yang tersedia. 

8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor 

swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik 

dan lembaga-lembaga stake holders. 

9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif 

good governance dalam pengembangan manusia yang luas dan jauh 

kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan 

semacam ini.
 

Sehubungan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, maka perlu 

dilakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Berkenaan dengan konsep otonomi luas, maka pengawasan terhadap 

pelaksanaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena 

segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan 

berkenaan dengan anggaran 

Sebagai lembaga politik yang bermitra dengan pemerintah daerah, maka 

DPRD sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 41 UU No.32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, 

anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya Pasal 42 ayat 1 huruf c menyatakan, 

bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan 

kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 

pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. 

Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau, maka 

pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau. Pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang 

telah ditetapkan di dalam APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak 

hanya dilakukan pada saat proyek atau penyaluran dana APBD pada masing-

masing pos, akan tetapi sudah dilakukan pada waktu penyusunan APBD bersama 

Pemerintah Daerah sampai dengan pertanggungjawaban keuangan pemerintah 

daerah kepada DPRD. 

Kewenangan pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah yang menjadi 

hak DPRD tertuang di dalam: 
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a. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf c, melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. 

b. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 , 

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 

tentang APBD. 

c. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Pasal 293 ayat (1), Laporan realisasi semester pertama APBD dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD 

paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 

Keikutsertaan DPRD di dalam menyusun APBD bersama Gubernur 

merupakan salah satu wujud pengawasan terhadap Pemerintah Daerah di dalam 

penyelenggaraan keuangan daerah. 

Dalam Pasal 104 Permendagri No.13 Tahun 2006 disebutkan bahwa: 

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama 

bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan 

untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

(2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap 

rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) 

bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 

(3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD. 
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(4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diserta dengan nota keuangan. 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa 

pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam rangka realisasi anggaran dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

B. Tugas Kepala Daerah 

 Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan 

daerah. Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah itu meliputi antara lain 

fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan 

pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, 

serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. 

 Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, 

Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada 

Sekretaris Daerah dan/atau perangkat pengelola keuangan daerah. 

 Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, 

Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada 

perangkat pengelola keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal 

adalah kewenangan, yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum 

Daerah.
30
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 Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. APBD 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka APBD merupakan rencana 

pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, 

pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua 

pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, 

sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan 

pengawasan keuangan daerah.
31

 

 Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur 

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Peraturan Daerah tersebut mengatur: 

a. Kerangka dari garis besar prosedur penyusunan APBD. 

b. Kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD. 

c. Prinsip-prinsip pengelolaan kas. 

d. Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan. 

e. Tata cara pengadaan barang dan jasa. 

f. Prosedur melakukan pinjaman daerah. 
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g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan. 

h. Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah.
32

 

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan 

daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan satu 

kesatuan adalah, bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis 

pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. 

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis 

pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak 

daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. 

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. 

Adapun yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan 

pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, sekretariat Daerah, serta dinas Daerah dan lembaga teknis 

lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi 

lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja pegawai, 

belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja 

modal/pembangunan. 

Sedangkan pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-

sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah, antara lain seperti sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta 
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penerimaan dari penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan 

yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.
33

 

Tugas dan wewenang kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan 

Walikota pada saat ini berbeda pada waktu sebelum gaung reformasi 

didengungkan, yakni dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah pula 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah lagi dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di seluru pelosok tanah 

air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu 

pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara seksama, dengan 

memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan 

dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah melaksanakan 

pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. 

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 

2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang 

demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 

mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan 
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pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan 

daerah.
34

 

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23 Tahun 

2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 
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n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 

22 UU No.23 Tahun 2014). 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah 

otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif 

Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di 

daerahnya. 

 

C. Pembangunan Daerah 

Pembangunan disini dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas, 

yang meliputi segala aspek pembangunan, baik material maupun spritual, lahiriah 

maupun bathiniah. Pembangunan daerah dimaksudkan adalah pembangunan yang 

dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, dan 

pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. 

Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh pemerintah 

yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun 

dekonsentrasi. Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum tentu 

dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa 

keadilan berdasarkan potensi daerah. 

Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 diubah lagi melalui UU No.23 Tahun 
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2014, dan diubah lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah, di antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan 

keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, 

dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 

sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan 

keadilan, serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di 

seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara 

seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas 

wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah 

melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya 

sendiri. 

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 

2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang 

demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 

mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan 
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pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan 

daerah.
35

 

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada 

pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23 Tahun 

2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k. Melestarikan lingkungan hidup. 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya. 
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n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU 

No.23 Tahun 2014). 

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah 

otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif 

Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di 

daerahnya. 

 


