
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari

penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan

perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah

dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memeastikan bahwa setiap

pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku,

sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan

tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku.

Brantas (2006: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir

dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan

pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana

atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna

penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut Danamik Dalam (Ihyaul Ulum, 2009: 129) salah satu aspek dari

kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum

diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifkasikan masalah,



analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta

dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi.

Secara Filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat karena manusia pada

dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi

perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya

tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2001: 400) menyatakan

bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan ,

pemborosan dan hambatan.

b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan ,

pemborosan dan hambatan

c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

d. Meningkatkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya Fayol dalam Harahap (2011: 10) mengemukakan bahwa

pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang

ditetatapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari

kejadiannya dikemudian hari.

Tujuan dari pengawasan menurut George Terry (2009) ialah supaya dewan

manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja diantara unit-unit secara

terpadu. Geogre juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukan

secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan.



Manullang (2001: 172) menyebutkan tujuan pengawasan adalah mengamati

apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya

terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau

hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.Tujuan

utama pengawasan untuk memahamai apa yang salah demi perbaikan dimasa

yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan

dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Apandi Nasehatun (1999: 22) Controlling (pengendalian) merupakan proses

yang digunakan oleh manajemen untuk memastikanorganisasi melaksanakan

strateginya secara efektif dan efisien. Dapat pula dikatakan tindakan

pengendalian, pengarahan dan pengawasan yang dijalankan agar setiap kegiatan

berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil atau sasaran yang

ditetapkan.

Menurut Kadarman (2001; 159) Pengawasan adalah suatu upaya yang

sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang

sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan

standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta ubtuk

mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua

sumber daya perusahaan telah digunakan.

Adapun  cara-cara pengawasan  menurut  Brantas (2006:  195) adalah:

1. Teknik pengawasan langsung yaitu teknik pengawasan  yang dilakukan oleh

menejer  pada waktu kegiatan sedang  berjalan.  Pengawasan langsung ini



dapat  terbentuk  inspeksi  mendadak  on the spot  obsersvation,  dan on the

spot  report.

2. Teknik  pengawasan  tidak  langsung  yaitu  pengawasan  dari jarak jauh

melalui  laporan yang telah disampaikan  oleh para bawahan  yang berbentuk

lisan maupun  tulisan.

Macam-macam  pengawasan  menurut  Brantas (2006:  199) terdiri  dari:

1. Internal  Control, adalah  pengawasan yang dilakukan oleh  aparat atau unit

pengawasan  yang  dibentuk  didalam  organisasi itu sendiri.

2. External  Control, adalah  pengawasan yang dilakukan  oleh aparat atau unit

pengawas  dari luar organisasi itu.

3. Formal control, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau

pejabat dan dapat dapat dilakukan secara intern atau ekstern.

4. Informal control, adalah

5. penilian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik lansung

maupun tudak langsung, misalnya melaui media cetak, eloktronik dan lain-

lainnya.

Menurut Herujito (2002:242) Pengawasan adalah mengamati dan

mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Jenis-jenis pengawasan menurut Herujito ada 3 segi:

1. Waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif,

alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget.



2. Obyek

Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi,

keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan

dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif.

3. Subyek

Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan eksteren.

Adapun  landasan hukum bagi  lnspektorat Kuantan Singingi adalah UU No.

32 Tahun 2004 pasal 2l7 yaitu:

1. Dalam rangka  pembinaan,  Pemerintah  memfasilitaskan Penyelenggaraan

Otonomi  Daerah.

2. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan  atas  penyelenggaraan

Otonomi  Daerah ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.

Pengawasan terhadap  Pemerintah Daerah  diatur dalam pasal 217 Tentang

Pemerintah Daerah  Mengatur  Pembinaan dan Pengawasan  untuk  melakukan

pembinaan  dan  pengawasan  kepada  Pemerintah  Daerah dikeluarkan  Peraturan

Pemerintah  Republik Indonesia  No. 79 tahun  2005  tentang  Pedoman

Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut  yang  dimaksud dengan  pembinaan

adalah  upaya  yang dilakukan  oleh pemerintah atau Gubemur  sebagai  wakil

pemerintah  di daerah untuk mewujudkan  tercapainya tujuan  penyelenggaraan

otonomi  daerah.

Undang-undang  tersebut  ditindak-lanjuti  dengan:



a. Peraturan  Pemerintah  No 58. Tahun  2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005

No. 40. Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4428).

b. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun  2007 Tentang  Pembagian

Urusan Pmcrintah  Antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/  Kota (Lembaran  Negara  republik

Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, Tambahan  Lembaran  Negara

Republik  Indonesia Nomor 4743).

c. Peraturan  Pernerintah  Nomor 4l  Tahun 2007 Terrtang  Organisasi

Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun  2007

Nomor 89, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor

4741).

d. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun  2008

Tentang Pembentukan Organisasi  Dan Tata Kerja Lembaga  Teknis

Daerah  (Inspektorat) Kuantan Singingi

e. Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun

2010 Tanggal 18 Januari 2010 Tentang Tim Pembuatan LAKIP

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009.

Adapun  lenis-Jenis  Pengawasan  yang diatur  dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah Daerah  adalah:

1. Pengawasan Refiensif  adalah  Pengawasan  tentang  Kebijakan

Pemerintah Daerah berupa Perda dan, atau  Keputusan Kepala Daerah

serta DPRD  dan Keputusan  Pimpinan  Daerah.



2. Pengawasan  Fungsional  adalah pengawasan  terhadap  pelakanaan

pemerintah  yang dilakukan  oleh lembaga/  Badan/ Unit yang mempunyai

tugas dan fungsi  melakukan  pengawsan melalui pemeriksaan, pengujian,

penyusutan dan  penilaian.

3. Pengawasan  legislatif adalah pengawasan yang dilalakukan oleh  DPRD,

terhadap  Pemerintah Daerah,  sesuai  dengan  tugas  wewenang  dan

haknya.

Dilihat  dari  segi pelaksanaannya  pengawasan  menjadi  dua yaitu:

a. Pengawasan  langsung adalah pengawas yang dilaksanakan langsung

diternpat kegiatan, antara lain dengan  Inspeksi.

b. Pengawasan  tidak  langsung adalah  pengawasan yang  dilakukan melalui

pemantauan  dengan cara  mernpelajari  laporan-laporan.

Dilihat dari segi organisasi yang melaksanakan pengawasan dibagi

menjadi dua yaitu:

a. Pengawasan Internal  adalah pengawasan yang dilakukan  oleh satuan

organisasi pengawas dalgm  organisasi  yang  bersangkutan  atau aparat

pengawas  fungsional  dalam  suatu  organisasi/instansi.

b. Pengawas  Eksternal adalah pengawasan  yang  rlilakuiiran  oleh  aparat

pengawas  diluar organisasi atau  insatansi yang diperiksa atau diawasi.

Pengawasan yang efektif tidak hanya mampu terjadinya  penyalah gunaan

kewenangan oleh atasan atau terjadiriya  keuangan.  Menurut Sarundajang  (2003:

39)  Pengawasan  fungsional terbagi dalam 3 (Tiga)  macam sebagai  berikut:



a) Pengelola Keuangan.

b) Pengelolaan Barang Daerah.

c) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan  Pengawasan  Fungsional  yang dijalankan  oleh

lnspektorat sebsgai badan Pengawasan  Daerah  Kuantan Singingi  juga pada SK

Mendagri  No. 6 tahun  2003 sebagai  berikut:

a. Pengawasan Rutin.

Yaitu dimaksud pengawasan rutin yaitu  pengawasan yang ditunjukan dalam

objek kinerja Instansi  Pemerintahan  yang  meliputi  pengelolaan Aspek

Keuangan, Kepegawaian  dan  perlengkapan.

b. Pengawasan Khusus.

Yang dilaksanakan  dalam  pengawasan yang  dilakukan terhadap  suatu

kegiatan  instansi pemerintah  yang  diduga terjadi kemungkinan  adanya

kesalahan administrasi  dan adanya kemungkinan  terjadi tindak pidana

korupsi  berdasarkan  laporan masyarakat dan inisiatif Inspektorat.

c. Monitoring.

Sedangkan  monitoring yaitu seiring  dengan  pengawasan  yang dilakukan

sepanjang  suatu  kegiatan atau proyek  sedang berlangsung dan bertujuan

kegiatan  tersebut  sesuai fungsi  dan  sasaran.

Pada pelaksanaan peengawasan yang akan dilakukan Inspektorat Kuantan

Singingi, juga di dasari pada SOP yang telah dibuat sebelumnya, dimana SOP

tersebut simulai dari tahap persiapan perencanaan, pemeriksaan dan

pelaporan.



Tabel  2.1 SOP Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Berdasarkan
PKPT

No Prosedur
Jangka waktu Maksimal
Penyelesaian Sejak saat

berkas diterima
Persiapan Dan Perencanaan

1
Kepala Sub Bagian Program mengkoordinasikan
waktu pelaksanaan tugas pemeriksaan, alokasi
waktu dan anggaran pemeriksaan kepada
Inspektur, Sekretaris, Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan
(PPTK).

30 menit

2
PPTK menyampaikan formulir usulan tim
pemeriksa kepada masing-masing KPA /
Inspektur Bidang sebagai Koordinator Tim untuk
diisi.

10 menit

3
Seluruh Koordinator Tim melakukan rapat bersama
untuk menentukan Ketua dan Anggota Tim,
kemudian dituangkan dalam konsep Surat Tugas.

1 hari

4
PPTK menghimpun konsep Surat Tugas yang
telah terisi dan menyerahkan kepada Subbag
Program untuk selanjutnya dibuatkan Surat
Tugas.

2 jam

5

Surat tugas yang telah dibuat oleh Subbag
Program kemudian diserahkan kepada masing-
masing Koordinator Tim, Sekretaris dan
Inspektur untuk dibubuhi paraf koordinasi.
Selanjutnya surat tugas diajukan kepada
Sekretaris Daerah an. Bupati untuk
ditandatangani.

3 hari

6
Sementara menunggu proses terbitnya surat
tugas, koordinator beserta tim pemeriksa
mempelajari pedoman dan strategi audit dalam
bentuk PKS.

2 jam

7
Sekretaris Daerah an Bupati menandatangani
surat tugas. 30 menit

8
Subbag Program mencatat dan mendistribusikan
surat tugas kepada masing-masing Koordinator
Tim.

15 menit

9
Setelah menerima surat tugas, masing-masing
Koordinator dan Tim Pemeriksa membicarakan
maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan
waktu pelaksanaan penugasan serta hal-hal
teknis lainnya.

1 jam



10 Masing-masing Ketua Tim membuat Program
Kerja Pemeriksaan (PKP) sesuai arahan
Koordinator Tim.

1 jam

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

11
Tim melakukan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan padasurat tugas. Jika jangka waktu
menurut surat tugas tersebut diperkirakan
terlampaui, maka tim segera mengusulkan
perpanjangan surat tugas.

Sesuai Surat
Tugas

12
Tim wajib melaksanakan penugasan sesuai
standard dan program kerja serta pedoman yang
telah dibuat.

13
Supervisi / reviu secara berjenjang dilaksanakan
dalam penugasan dan diterangkan dalam lembaran
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Tim.

14
Hasil pelaksanaan penugasan mulai dari prosedur,
teknik, cara-cara dan bukti hasil penugasan yang
diperoleh didokumentasikan dalam Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP) oleh masing-masing Anggota
Tim.

PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

15

Segera setelah pekerjaan lapangan selesai, Ketua
Tim dibantu Anggota Tim menyusun konsep
Pokok- Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).
Konsep P2HP dan Kertas Kerja Pemeriksaan
(KKP) diserahkan kepada Koordinator Tim.

3 hari

16
Koordinator Tim melakukan reviu konsep P2HP
dan selanjutnya disampaikan ke Auditan untuk
mendapatkan tanggapan secara tertulis.

5 hari

17
Segera setelah tanggapan atas P2HP diterima,
Ketua Tim menyusun konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dan diserahkan kepada
Koordinator Tim untuk direviu.

3 hari

18

Setelah direviu Koordinator Tim, konsep LHP
diekspose oleh Tim Pemeriksa yang
bersangkutan dihadapan Koordinator dan staf
Inspektorat untuk memperoleh masukan dan
saran dalam rangka jaminan kualitas LHP.

3 jam

19
Konsep LHP final dibubuhi paraf Ketua Tim,
Koordinator Tim dan Sekretaris kemudian
mdiserahkan kepada Inspektur.

15 menit

20
Inspektur menandatangani LHP final kemudian
menyerahkan kepada Ketua Tim dan kemudian
dibuatkan surat pengantar laporan yang
ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat.

30 menit



21
Ketua Tim menyerahkan LHP final beserta soft
copy ke Subbag Program untuk penomoran dan
digandakan.

15 menit

22
Subbag Program memberikan nomor dan
menggandakan LHP final kemudian
menyerahkan ke Subbag Umum untuk
didistribusikan.

1 jam

23
Subbag Program mengimput LHP final ke dalam
format DTLHP, kemudian menyimpan 1
rangkap LHP final dan 1 rangkap DTLHP
sebagai arsip.

1 jam

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. konsep surat tugas.

2. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

3. Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

4. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

5. Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (DTLHP).

Sumber: Ispektorat Kuansing

2.2. Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun" yang berarti  sadar,  siuman"

bangkit,berdiri dan juga berarti juga bentuk Dalam kata kerja bangun juga berarti

membuat, mendirikan atau membina. Dengan demikian dapat  dikatakan bahwa

pembangunan  meliputi bentuk (Anatomis),  kehidupan  (Fisiologis), dan perilaku

(Behavioral).

Pada awal pemikiran tentang pembanguan sering ditemukan adanya

pemikiran yang mengidentifikasikan pembangunan dengan perkembangan,



pembangunan dengan modernisasi dan industrialilsasi, bukan pembangunan

dengan westernisasi, secara keseluruhan secara keseluruhan mengandung arti

perubahan namun pemikirn tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip

karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda

setiap prinsip kontiniutas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan

bentuk yang merefleksikan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah

menjadi Undang-undang dasar Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,

maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi, yang tadinya bersifat

sentaralisasi mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan kewenangan

kepada daerah untuk membangun wilayahnya.

Menurut Bartakusuma (2005:5) bahwa sebagaimana dikemukakanoleh para

ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-

upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses

perubahan yang terjajdi secara alami sebagai dampakk dari adanya pembangunan.

Menurut Suryadi (2005:64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana

masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka.

Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas

kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, bukan hanya

dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan menurut P.

Siagian  (2005 : 4-5) adalah suatu  usaha atau rangkaian  pertumbuhan dan

perubahan yang terencana  dilakukan secara  sadar  oleh  suatu  bangsa,  negara



dan pemerintah  menuju  modernitas  dalarn rangka  pembinaan  bangsa  dan

negara.  Berdasarkan  definisi  diatas  dapat disimpulkan  bahwa:

a. Pembangunan itu merupakan  suatu proses  kegiatan.

b. Pembangunan itu merupakan  usaha yang sadar dilakukan  oleh

masyarakat.

c. Pembangunan itu mengarah  kepada  perbuatan yang  meliputi  segala

aspek kehidupan  masyarakat.

d. Pernbangunan  pada prinsipnya  lebih menuju  kearah  yang lebih baik.

Pembangunan  itu sendiri bukanlah merupakan  suatu prosos yang berjalan

tanpa upaya yang didasari dan disengaja. Hal ini berimplikasi bahwa usaha

manusia sangat  mempengaruhi  proses pembangunan  itu sendiri tanpa adanya

usaha maka jelaslah  suatu pembangunan  itu tidak  terapai.

Menurut WW. Rostow dalam (Arief Boediman, 2000: 25-26), pembangunan

merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus,yakni dari masyarakat

terbelakang kemsyarakat yang maju. Rostow membagi pembangunan dalam

beberapa tahap,yaitu:

1. Masyarakat Tradisional.

2. Prokondisi untuk lepas landas.

3. Lepas landas.

4. Bergerak ke kedewasaan.

5. Zaman Konsumsi masal yang tinggi.



Pembangunan  pada  dasarnya harus dilaksanakan  secara terarah dinamis

dan berkelanjutan  dalam arfi bahwa pembangunan  akan terus  dilaksanakan

dengan memperhatikan  situasi dan kondisi serta kemampuan  yang dimiliki oleh

daerah yang bersangkutan,  terutama yang  melryangkut  potensi  masyarakat  dan

daya dukung  alamnya cepat atau  lambatnya  pembangunan  didaerah adalah

pencerminan dari kegiatan, kelincahan daya inisiatif dan keterampilan  pemerintah

daerah  tingkat  kecamatan.

Pembangunan menurut Don Murdono dan Tumpal P. Saragi (dalam Hikmat,

2004:1) bahwa pembanguan itu adalah suatu kegiatan roses untuk meningkatkan

keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara menurut Roger (dalam Zulkarimen Nasution 2002:82)

pembangunan merupakan sebagai proses yang terjdi pada level atau tingkatan

sistem sosial, sedangkan pada modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi

pada level individu.

Dari uraian diatas bahwa pembangunan akan terjadi apabila masyarakat ikut

berpartisipasi serta pembangunan itu hanya bisa terjadi pada masyarakat atau

kalangan tertentu.

Dalam Proses pembangunan apapun bentuknya pasti aakan menimbulkan

dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan negara. Untuk

itu, sebelum sebelum melaksanakan pembangunan maka pemerintahnegara

tersebut harus mengetahui karakteristik masyarakatnya, sehingga dampak negatif

dari pembangunan dapat diminimalisasi kalau tidak bisa dihilangkan.



Untuk  mencapai  berbagai  sasaran dan tujuan  penrbangunan  secara  efisien

dan efektif, di samping diperlukan  sistem perencanaan  yang baik dan mampu

mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem

pelalsanaan dan pengawasan yang  mantap dan mampu menjamin efisiensi dan

efektivitas  pencapaian sasaran  dan tujuan pembangunan yang  direncanakan.

Sistem pelaksanaan  tersebut bersama  sistem perencanaan  dan pengawasan

merupakan  bagian dari  sistem  manajemen  pembangunan  sebagai wahana

dalam mencapai  berbagai sasaran dan tujuan pembangunan  nasional.

Pembangunan menurut P.Siagian (2009: 4) merupakan Suatu usaha atau

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas

dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang

berlangsung secara terus menurus menuju kearah perkembangan dan kemajuan

yang memerlukan masukan-masukan baiksecara menyeluruh maupun

berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang  dilakukan oleh pemerintah

dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.

Sedangkan tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh

pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai

sektor terus dikembangkan dalam pencapaian  tujuan tersebut.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana



pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yg dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU

No 25 Tahun 2004).

P. Siagian (2009: 96) mengungkapkan ada tujuh aspek budaya yang juga

menjadi perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan yang sangat

menonjol yaitu:

a. bahasa

b. adat istiadat dan tradisi

c. presepsi tentang kekuasaan

d. hubungan dengan alam

e. locus of control

f. pandangan tentang peranan wanita

g. sistem keluarga besar

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern.

Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri,

diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari betapa

pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri berarti tidak

menggantungkan diri kepda negara lain. Sederajat dalam arti perolehan

pengakuan de jure.

Menurut Suharto (2008:5) menyatakan bahwa setidaknya pembanguan harus

memiliki tujuan yang satu sama lain saling terkait:



1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan

perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.

2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan

kesejahteraan secara material melainkan juga untuk mewujudkan

kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.

3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial  bagi individu dan bangsa

melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau

bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat

banngsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga

masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan

sebagai pemain.

Menurut Arief Budiman (2000: 13-14)  Pembangunan meliputi dua unsur,

yaitu:

1. Masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi.

2. Masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia

pembangun.

Bagaimanapun juga, pembangunan akhirnya harus ditujukan  pada

pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif,

untuk bisa kreatif manusia itu harus bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa

takut. Hanya manusia seperti inilah yang  bisa menyelenggarakan  pembangunan

dan memecahkan masalah yang dijumpai.



Penjelasan diatas juga ditekankan oleh Aleks dan David Smith dalam buku

Arif Budiman (2000: 34) Pembangunan bukan sekedar perkara pemasukan modal

dan teknologi saja, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan

sarana material tersebut  supaya menjadi pruduktif, inilah yang disebut dengan

manusia modern.

2.3. Pandangan Islam

2.3.1 Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang

terlaksana sesuai dengan perencanaan. Dalam islam pengawasan lebih ditujukan

kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu

mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan, juga kesadaran dari

luar diri kita, dimana ada juga orang yang mengawasi kinerja kita. Untuk

mendukung pengawasan berjalan dengan baik, maka setiap elemen yang terkait

didalam pemerintahan memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, dan

penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan Syariah. Dengan demikian

Pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ahmad Ibrahim Abu Sinn (2006: 180) Falsafah dasar fungsi pengawasan

dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan

keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah

yang diembannya. Allah berfurman dalam Surat An-Nisa’ :



















“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha meliha”. (QS. An-Nisa’ 58)

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim,

ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri

sebelum mengevaluasi orng lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi

segala aktivitasnya.

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak

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

Islam terbagi menjadi hal, yaitu:

Pertama, kontrol 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 Al-Qur’an

Surat Al-Mujadilah telah dijelaskan:





















“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” (QS.Al-

Mujadilah:7)

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan

tersebut dilakukan dri luar didi sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri dari



mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugs

yang telah didelegasikan, kesesuaian penyelesaian tugas dan perencanaan tugas,

dan lain sebagainya.

Dalam Surat Ath-Thaariq menerangkan bahwa tiap-tiap diri tidak luput dari

Pengawasan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan manusia, maka Allah dapat

pula menghidupkan kembali bila ia telah mati.

M.Ahmad Abdul Jawwaad (2006: 50-51) menjelaskan bahwa banyak

riwayat bahkan mencapai tingkat mutawattir yang menceritakan bahwa Rasulullah

Saw memberikan perhatian khusus pada masalah kontrol, bahkan dengan kontrol,

beliau dapat meluruskan beberapa kesalahan yang dilakaukan para sahabat ra.

Metode pengentrolan beragam, terkadang dilakukan sebelum memulai

pekerjaan, pada saat melakukan pekerjaan dan terkadang setelah melakukan

pekerjaan. Rasulullah Saw tidak membiarkan setiap orang bertindak sesuka

hatinya, tetapi selalu mengevaluasi dan meminta pertanggung jawaban atas setiap

kekeliruan yang mereka lakukan.

Kunci utama dalam pengawasan menurut islam, berawal dari diri manusia

itu sendiri, yakin dalam hati bahwa apapun yang dilakukan akan di awasi oleh

Allah SWT. Kesadaran seperti ini lah yang harus ditumbuhkan, agar moral

kerohanian serta akhlak semakin baik.

2.4 Penelitian Terdahulu



a. Handriyas Putra Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2011

Dengan Judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsional Di Inspektorat

Kota Solok, dengan memeperoleh kesimpulan :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi

pengawasan fungsional di Inspektorat Kota Solok terlaksana atau

tercapai, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya berbagai tahapan pada

proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota

Solok. Dimana tahapan tersebut meliputi pemeriksaan, monitoring dan

evaluasi yang pada hakikatnyaterdiri dari persiapan pemeriksaan,

pelaksanaan pemeriksaan danpelaporan hasil pemeriksaan.

2. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kesungguhan Inspektorat dalam

menjalankan tugas dan funginya sebagai pengawas internal pemerintah

di Kota Solok patut diapresiasi. Hal ini karena Inspektorat Kota Solok

telah mampu menekan tindak penyelewengan pemerintahan di Kota

Solok. Sehingga dibandingkan dari tahun ke tahun selama periode tiga

tahun terakhir kasus penyelewangan pemerintahan di Kota Solok telah

berkurang.

b. Jhon Hendra Jurusan Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU 2011,

Dengan Judul Penelitian Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam

Pembangunan Di Rokan Hilir dengan memperoleh kesimpulan :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten

Rokan Hilir kurang baik dengan tanggapan responden rata-rata sebesar

26 atau 35% dari total responden. Tingginya jawaban responden yang



menyatakan “kadang-kadang atau kuraang baik” dikarenakan peranan

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut disebabkan oleh

keterbatasan kuantitas Aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan

Hilir,banyaknya obyek pengawasan terhadap pemeriksaan dan pola

pemeriksaan yang hanya bersifat mencari kesalahan prosedur saja.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Rokan

Hilir yaitu: keterbatasan SDM baik kuantitas maupun Kualitas aparatur

rendah, rendahnya kesadaran SKPD, belum terbangunnya data kiinerja

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

SK Mendagri No.6 Tahun2003 tentang Fungsi
Pengawasan

Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.5 tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kereja

Lembaga Teknis (Inspektorat) Kuantan Singingi

Pengawasan Khusus Monitoring
Pengawasan

Rutin

Pembangunan



2.6   Defenisi Konsep

Dengan melihat konsep yang telah dikemukakan diatas maka untuk

menghindari kerancuan dan kesalah pahaman, maka penulis merumuskan

beberapa konsep sebagi berikut:

1. Fungsi menurut kamus besar bahasa indonesia berarti jabatan (pekerjaan)

yang dilakukan. Didalamnya terkandung kewenangan  sekaligus tugas.

Agar fungsi suatu badan (jabatan) dapat terlaksana, kepadanya diberikan

kewenangan dan tugas tertentu. Kewenangan merupakan hak sedangkan

tugs berarti kewajiban yang harus dilakukan.

2. Pengawasan adalah suatu kegiatan lanjut untuk melihat apakah pekerjaan

yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan tepat guna dan apabila

belum maka perlu diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

3. Pengawasan fungsional  yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi

melakukanpengawasan secara rutin melalui pemeriksaan, pengujian,



sedangkan pengawasan khusus dilakukansecara pengusutan kasus dan

penilaian di adakan secara monitoring.

4. Monitoring (pengendalian) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan

sepanjang suatu kegiatan proyek sedang berlangsug dan bertujuanagar

kegiatan tersebut kegiatan tersebut sesuai dengan sasarn.

5. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan

perencanaan suatu kegiatan

6. Pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan dikabupatn dengan

menggunakan dana APBD dan APBN

7. Inspektorat Di Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu unit kerja yanng

memiliki fungsi melekat pengawasan fungsional.

2.7. Konsep Operasional

Konsep pengukuran  merupakan  variabel-variabel  yang sudah dibahas

kerangka teori dan konsep operasional.  Pengukuran  merupakan  unsur penelitian

yang  memberitahukan  bagaimana  mengukur  suatu variabel atau dengan kata

lain merupakan  semacam petunjuk pelaksanaan  caranya  mengukur suatu

variabel  dalam  pengawasan  keuangan, perlengkapan dan kepegawaian.

Adapun  variabel yang akan  diteliti dalam penelitian  ini mengenai fungsi

pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap pelaksanaan kerja yang dilaukan

Instansi yang menjadi obyek pemeriksaan adalah:



1. Pengawasan  Rutin yang dimaksud  dalam penelitian  ini adalah : Ketaatan

Dalam Mengelola  Anggaran  Rutin, Kedisiplinan  Aparatur  terhadap

Atasan dan Peratuan dan Pengelolaan  Aset  Kantor.

2. Pergawasan Khusus, yang dimaksud  oleh penelitian  ini meliputi  aspek

Kelengkapan  Administrasi dan Realisasi Pengeluaran  Dilapangan.

3. Monitoring  (Pengendalian)  yang dimaksud  dalam penelitian  ini meliputi

aspek Tindak  lanjut  Hasil Pengawasan  Rutin dan Khusus serta Perbaikan

oleh Instansi Terkait (Objek  Pemeriksaan).

4. Pembangunan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Inspektorat

yang bekerja untuk membangun dan memajukan daerah dengan

melakukan pengawasan pada setiap Instansi Pemerintahan, untuk

mencegah dari terjadinya pelanggaran.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011 : 38).

Dari pengertian diatas, maka penulis menetapkan beberapa variabel yang

diteliti oleh penulis, yaitu Fungsi pengawasan

Tabel 2.3 Operasional Indikator Variabel

Variabel Indikator Sub Indikator

1 2 3



Fungsi

Pengawasan

menurut SK

Mendagri

No.6 Tahun2003)

1. Pengawasan

Rutin

2. Pengawasan

Khusus

3. Monitoring

a. Ketaatan dalam mengelola anggaran

rutin

b. Kedisiplinan aparatur terhadap atasan

dan peraturan

c. Pengelolaan aset kantor

a. Kelengkapan  Administrasi.

b. Realisasi Pengeluaran Dilapangan.

a. Tindak  lanjut  Hasil Pengawasan  Rutin

dan Khusus.

b. Perbaikan oleh Instansi Terkait (Objek

Pemeriksaan).

Sumber : SK Mendagri No.6 Tahun 2003


