
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Dari hasil penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam

Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi, penulis akan

mengemukakan terlebih dahulu tentang identitas responden. Identitas responden

ini perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara

jawaban yang diberikan oleh responden terhadap analisa yang dilakukan untuk

menjawab tujuan penelitian ini.

Identitas responden disajikan pada tabel-tabel berikut menurut umur, jenis

kelamin, dan pendidikan responden. Jawaban responden berdasarkan angket yang

disebarkan kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dan Obyek

pemeriksaannya, maka diperoleh data pada tabel-tabel sebagai berikut:

5.1.1. Responden berdasarkan Umur

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, dapat diketahui

tingkat umur responden. Tingkatan umur responden merupakan salah satu

yang mempengaruhi kedewasaan responden dalam menganalisa suatu

permasalahan. Para responden memiliki tingkatan umur yang berbeda, untuk

mengetahui umur responden peneliti telah menyajikan dan dapat dilihat pada

tabel diberikut ini :



Tabel 5.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Umur

No Jenis Responden Umur Jumlah Persentase

1 Inspektorat

25-30 tahun 3 5,88%

31-40 tahun 17 33,3%

41-55 tahun 10 19,60%

2 Obyek Pemeriksaan

25-30 tahun 1 1,96%

31-40 tahun 8 15,68%

41-55 tahun 12 23,52%

Jumlah 51 100%

Sumber: Hasil Penelitian 2014

Bedasarkan data diatas dapat dilihat, dari Inspektorat umur pegawai lebih

dominan pada usian 31-40 tahun yaitu sebanyak 17 orang (33,3%) responden,

dengan demikian diharapkan kinreja Inspektorat berdampak maksimal dalam

menjalankan fungsi pengawasan, karena pada usia tersebut produktifitas kerja

seorang pegawai masih tinggi untuk melakukan kerja dengan jadwal yang padat

dan dalam menjalankan tuntutan kerja lembur juga masih kuat. Sedangkan dari

Obyek Pemeriksaan umur responden lebih dominan pada usia 41-55 tahun yaitu

sebanyak 12 orang (23,52%) responden, dimana mereka merupakan para

pimpinan dari Obyak pemeriksaan, dengan demikian dapat diharapkan

pengalaman kerja dan kedewasaan pegawai bisa membuat suatu Instansi lebih

baik.

5.1.2 : Responden berdasarkan  Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan kinerja

yang maksimal, seperti yang diketahui laki-laki tidak terlalu banyak memiliki



halangan kerja dibandingakan perempuan. Untuk mengetahui identitas responden

berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 : Disrtibusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO Jenis Responden Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1 Inspektorat Laki-laki

Perempuan

17

13

33,3%

25,49%

2 Obyek Pemeriksaan Laki-laki

Perempuan

16

5

31,37%

9,80%

Jumlah 51 100%

Sumber: Hasil Penelitian 2014

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat diketahui jumlah responden sebanyak

51 orang, dan didominasi jenis kelamin laki-laki, dari Inspektorat berjumlah 17

orang (33,3%) responden, dengan demikian diharapkan bagi Inspektorat proses

dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak terlalu banyak kendala dan bisa

maksimal, karena kaum laki-laki tidak banyak memilki halangan seperti

perempuan. Begitu juga dari Obyek Pemeriksaan Inspektorat, responden

mayoritas jenis kelamin  laki-laki, yakni berjumlah 16 orang ( 31,37% reponden),

dengan demikian diharapkan obyek pemeriksaan terbuka dalam informasi dan

tidak terkendala pada proses perbaikan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh

Inspektorat.

5.1.3 Responsen berdasarkan Tingakat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam sebuah unit organisasi

pemerintahan, karena angat mempengaruhi efektifitas kerja, dengan pendidikan

yang memadai pegawai dapat memahami tugas-tugas yang di embannya. Dalam



penelitian ini akan dibahas mengenai pendidikan formal dari responden, berikut

adalah tabel responden dari Inspektorat dan Obyek pemeriksaanya berdasarkan

tingkat pendidikan:

Tabel. 5.3: Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO Jenis Responden Kategori Jumlah Persentase

1 Inspektorat

SLTA

S1

S2

7

21

2

13,72%

41,17%

3,92%

2 Obyek Pemeriksaan

SLTA

S1

S2

3

16

2

5,88%

31,37%

3,92%

Jumlah 51 100%

Sumber: Hasil penelitian 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari responden

beragam. Dari Inspektorat dapat dilihat jumlah responden yang paling banyak

pada Tingkat Pendidikan Strata 1, yang berjumlah 21 orang (41,17%) responden.

Dengan demikian Inspektorat diharapkan dapat melakukan kinerja yang maksimal

dalam Fungsi Pengwasannya, dikarenakan Pegawai yang ada telah memiliki

wawasan dan ilmu tentang Fungsi Pengawsan yang baik, bahkan Pegawai

Inspektorat juga ada pada tingakat pendidikan Strata 2, yang berjumlah 2 orang

(3,92) reponden, dengan adanya Pegawai yang Strata 2 diharapkan juga lebih

menjadikan Inspektorat badan Pengawas yang lebih berkualitas dan profesional.

Kemudian pada Obyek pemeriksaan, tingkat pendidikan responden juga

dominan pada Strata 1, yang berjumlah 16 orang (31,37%), dan Strata 2

berjumlah 2 orang (3,92%). Dengan tingkat Pendidikan pegawai diatas obyek



pengawasan juga dapat lebih mengerti tentang pengawasan yang dilakukan

Inspektorat dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan

Fungsi Pengawasan Inspektorat yang ditrliti.

1.2. Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 5 tahun

2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi, Inspektorat adalah sebagai sentral administrasi

pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan koordinasi penyusunan

kebijakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta

memberikan pelayanan Administrasi kepada perangkat daerah serta peraturan

Bupati nomor 40 tahun 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Inspektorat merupakan unsur pendukung

tugas Bupati di bidang pengawasan, di pimpin oleh Inspektur yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

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 memastikan 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.



Dalam menjalankan tugas nya sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung

Inspektorat yang sangat penting, sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Sarana

a. Kertas kerja audit

Merupakan hal terpenting dalam pembuatan dan pencatatan pemeriksaan

yang akan dilakukan.

b. Kendaraan Dinas

Mengingat yang akan terjun ke lapangan adalah tim yang terdiri beberapa

orang, kenderaan dinas sangat diperlukan seperti mobil opersional,

ditambah lagi jarak yang cukup jauh yang akan ditempuh dari kantor.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam melakukan pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat

mendasari dari SOP yang telah ditentukan sebelum nya,baik dari atasan

maupun PERDA yang berlaku.

2. Prasarana

a. Perlengkapan Kantor

Kenyaman dan fokus pegawai dalam bekerja sangat penting, untuk itu

tata ruang dan perlengkapan sangat dibutuhkan. Alat tulis kantor yang

memadai juga akan mendukung kinerja yang bagus dari setiap pegawai.

Kemudian untuk menambah ilmu pengatahuan pegawai buku dan

referensi akan sangat dibutuhkan, maka dari itu perpustakaan juga dapat

di terapkan.



b. Perlengkapan Komputer

Teknologi canggih saat ini merupakan hal yang sangat penting dan

membantu kita dalam bekerja, seperti yang sangat wajib pada setiap

kantor adalah perlengkapan komputer, mengingat di Inspektorat

dokumen rahasia sangat banyak maka untuk itu komputerisasi sangant

dibutuhkan.

c. Sistem Informasi terhadap pelayanan Publik

Pelayanan yang baik dari sebuah instansi sangat di inginkan setiap

publik, untuk itu inspektorat juga tidak lepas dari hal tersebut.

1.2.1 Pengawasan Rutin

Sesuai dengan fungsi Inspektorat yang telah disebutkan, Inspektorat

di bentuk untuk mencegah Instansi Pemerintahan dilingkungan

Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi:

a. Aspek Keuangan

Yaitu pengujian material pertanggung jawaban dan kebenaran

anggaran dasar, biaya rutin dan pemasukan keuangan, bendaharawan

serta pengadaan yang berkaitan dengan lingkungan Instansi

Pemerintahan seperti gaji honorer dan aet-aset kantor.

b. Aspek perlengkapan

Yaitu meliputi administrsai terhadap perlangkapan sarana prasarana

dan perlengkapan barang serta kantor, semua ini diatur dan terbentuk

bagian-baian perlengkapan masing-masing unit.

c. Aspek kepegawaian



Meliputi masalah pelatihan, prajabatan serta mutasi, dan dalam

pelaksanaan tugas lainnya baik yang ditetapkan berdasarkan

keputusan Menteri ataupun Kepala Daerah.

Pengawasan terhadap pemeriksaan rutin yang dilakukuan secara

periode, baik dua buan sekali, tri-wulan, per-enam bulan maupun satu

tahun anggaran. Semua ini disepakati diatur oleh inspektorat sendiri

melalui PPKT, aturan-aturan  lain serta disahkan oleh Bupati.

Dalam melakukan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kuantan

Singingi berpedoman pada beberapa mekanisme ( Suparahan, SKM):

a. Menetapkan Obyek Pemeriksaan

b. Menetapkan jadwal Pemeriksaan

c. Menerbitkan Surat Perintah Tugas dari Bupati dan Inspektur tenetang

Tim Pemeriksa

d. Pelaksanaan dan Pemeriksaan

e. Peninjauan Tindak Lanjut

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Fungsi

Pengawsan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang dilihat dari

indikator Pengawasan Rutin dapat dilihat dari jawaban responden pada

tabel berikut:



Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Pengelolaan
Anggaran Rutin

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

4
24
2
-
-

13,3%
80%

6,66%
-
-

Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

2
14
4
1
-

9,52%
66,67%
19,04%
4,77%

-
Jumlah 21 100%

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering melakukan pengawasan pengelolaan anggaran

rutin sebanyak 24 orang (80%). Sedangkan jawaban dari obyek pemeriksaan

menyatakan sering melakukan pengawasan pengelolaan anggaran rutin sebanyak

14 orang (66,67%). Dari keseluruhan jawaban tentang pengawasan pengelolaan

anggaran rutin lebih dominan pada jawaban sering dan dapat dikatakan baik.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah

seorang Auditor tentang pengawasan pengelolaan anggaran rutin (Desfarinda,

S.Sos) beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai badan yang bertugas mengawasi dan membina, perlu
inspektorat melakukan pengawasan pengelolaan anggaran rutin untuk
perbaikan keuangan daerah”.

Dari jawaban responden dan pernyataan hasil wawancara dapat dijelaskan

bahwa pengawasan anggaran rutin  yang dilakukan inspektorat berjalan dengan



baik karena sudah merupakan tugas inspektorat sebagai badan yang mengawasi

dan membina instansi pemerintahan dalam menggunakan anggaran daerah.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang Pengawasan Rutin

dalam penemuan pelanggaran Oleh Inspektorat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Rutin dalam
penemuan pelanggaran Oleh Inspektorat

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak pernah

-
15
2
13
-

-
50%

6,67%
43,33%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

1
2
-

12
6

4,78%
9,52%

-
57,14%
28,57%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

pengawasan rutin dalam penemuan pelanggaran oleh Inspektorat menyatakan

sering melakukan pengawasan rutin dalam penemuan pelanggaran oleh

inspektorat sebanyak 15 orang (50%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan kadang-kadang sebanyak 12 orang (57,14%)  dalam

penemuan pelanggaran oleh Inspektorat pada saat  melakukan pengawasan rutin.

Dari keseluruhan jawaban tentang penemuan pelanggaran terdapat perbedaan

jawaban, dari responden inspektorat dominan menjawab sering dari responden

obyek pemeriksaan menjawab kadang-kadang.



Berikut pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah

seorang oditor tentang pengawasan rutin dalam penemuan pelanggaran oleh

Inspektorat (Adang Mahyudin, S.IP) beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pemeriksaan rutin yang dilakukan Inspektorat masih terdapat
dibeberapa obrik pengelolaan administrasi pertanggung jawaban yang
belum lengkap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan
ditemukannya pelanggaran dalam pengelolaan anggaran rutin tersebut di
karenakan adanya penyimpangan dana untuk kebutuhan lain”.

Dari hasil uraian diatas baik dari tanggapan responden dan hasil wawancara

dapat dijelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat dari inspektorat sering

menemukan pelanggaran dalam pengawasan rutin yang dilakukan sedangkan dari

obyek pengawasan menyatakan kadang-kadang dalam penemuan pelanggaran

oleh Inspektorat.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang pemeriksaan

kedisiplinan dan kinerja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Terhadap Pemeriksaan kedisiplinan dan
kinerja pegawai

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

7
13
5
5
-

23,33%
43,33%
16,67%
16,67%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

4
13
4
-
-

19,04%
61,90%
19,04%

-
-

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014



Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering melakukan pemeriksaan kedisiplinan dan kinerja

pegawai sebanyak 13 orang (43,33%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan sering melakukan pemeriksaan kedisiplinan dan kinerja

pegawai sebanyak 13 orang (61,90%). Dari keseluruhan jawaban tentang

pemeriksaan kedisiplinan dan kinerja pegawai lebih dominan pada jawaban sering

dan dapat dikatakan baik.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah

seorang oditor tentang pemeriksaan kedisiplinan dan kinerja pegawai

(Reimon,ST) beliau mengatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu diawasi selalu kedisiplinan
pegawai-pegawai yang ada karena kedisiplinan merupakan faktor penting
dalam kinerja”.

Dari hasil jawaban responden dan wawancara yang dilakukan dapat

dijelaskan bahwa pemeriksaan kedisiplinan dan kinerja pegawai merupakan

kewajiban dari inspektoran untuk selalu mengawasi kedisiplinan dan kinerja

pegawai pemerintahan.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang Pengawasan Rutin

Inspektorat dalam pemeriksaan ketaatan pegawai kepada atasan dapat dilihat dari

tabel berikut ini:



Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Rutin Inspektorat
Dalam Pemeriksaan ketaatan Pegawai Kepada Atasan

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

1
10
6
13
-

3,33%
33,33%

20%
43,33%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak pernah

-
7
-

10
4

-
33,33%

-
47,67%
19,04%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan kadang-kadang melakukan Pengawasan Rutin Inspektorat

dalam pemeriksaan ketaatan pegawai kepada atasan sebanyak 13 orang (43,33%).

Sedangkan jawaban dari obyek pemeriksaan menyatakan kadang-kadang

melakukan Pengawasan Rutin Inspektorat dalam pemeriksaan ketaatan pegawai

kepada atasan sebanyak 10 orang (47,67%). Dari keseluruhan jawaban tentang

Pengawasan Rutin Inspektorat dalam pemeriksaan ketaatan pegawai kepada

atasan lebih dominan pada jawaban kadang-kadang dan dapat dikatakan kurang

baik.

Aset-aset kantor merupakan Inventaris Daerah dan harus di ketahuai

penggunaan dan keadaannya, untuk mengetahui jawaban responden tentang

Pengawasan Rutin Inspektorat dalam pemeriksaan aset-aset kantor dapat dilihat

dari tabel berikut ini:



Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Rutin Inspektorat
Dalam Pemeriksaan aset-aset kantor

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

2
26
2
-
-

6,66%
86,66%
6,66%

-
-

Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak pernah

2
15
4
-
-

9,52%
71,42%
19,04%

-
-

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering melakukan Pengawasan Rutin Inspektorat dalam

pemeriksaan aset-aset kantor sebanyak 26 orang (86,66%). Sedangkan jawaban

dari obyek pemeriksaan menyatakan sering melakukan Pengawasan Rutin

Inspektorat dalam pemeriksaan aset-aset kantor sebanyak 15 orang (71,42%). Dari

keseluruhan jawaban tentang Pengawasan Rutin Inspektorat dalam pemeriksaan

aset-aset kantor lebih dominan pada jawaban sering dan dapat dikatakan baik.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah

seorang Staf Irbanwil tentang Pengawasan Rutin Inspektorat dalam pemeriksaan

aset-aset kantor (Drs.Pulkanis) beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Pengawasan rutin dilakukan inspektorat, pemeriksaan aset-aset
kantor sangat penting, karena aset-aset kantor merupakan  dalam investasi
pemerintah daerah”.

Dari hasil jawaban responden dan wawancara yang dilakukan, dapat

dijelaskan  pemeriksaan terhadap aset-aset kantor merupakan bagian dari



Inventaris daerah yang masuk dalam anggaran rutin, untuk itu perlu dilakukan

pengawasan dalam pengelolaan aset-aset tersebut.

Untuk melihat rekapitulasi dari indikator Pengawasan Rutin dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Inspektorat Terhadap
Pengawasan Rutin yang dilakukan

No Pertanyaan
Frekuensi/Persentase(%)

Responden
SS S CS KK TP

1. Inspektorat melaku
kan pengawasan
pengelolaan anggar
an Rutin

4
(13,33)

24
(80)

2
(6,67)

0
(0,0)

0
(0,0)

30

2. Dalam pengawasan
pengelolaan angga
ran rutin Inspektora
t menemukan adan
ya pelanggaran

0
(0,0)

15
(50)

2
(6,67)

13
(43,33)

0
(0,0)

30

3. Inspektorat
mengawasi
kedisiplinan dan
kinerja pegawai

7
(23,33)

13
(43,33)

5
(16,67)

5
(16,67)

0
(0,0)

30

4. Inspektorat
menemukan
pegawai yang
melanggar
peraturan yang
telah dibuat atasan

1
(3,33)

10
(33,33)

6
(20)

13
(43,33)

0
(0,0)

30

5. Inspektorat
memeriksa
perlengkapan aset-
aset Kantor

2
(6,67)

26
(86,66)

2
(6,67)

0
(0,0)

0
(0,0)

30

Jumlah
14

(46,66)
88

(293,32)
17

(56,68)
31

(103)
0

(0,0) 150

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014



Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden Dari

Inspektorat Terhadap Pengawasan Rutin yang dilakukan yang menjawab sering

sebanyak 88 (293,32%), kemudian responden yang menjawab sangat sering

berjumlah 14 (46,66%), selanjutnya responden yang menjawab cukup sering

sebanyak 17  (56,68%), berikutnya responden yang menjawab kadang-kadang

berjumlah 31 (103) dan responden yang menjawab sangat tidak pernah sebanyak

0 (0,0%). Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai pengawasan rutin

yang dilaksanakan Inspektorat dapat dikatakan baik, karena jawaban responden

dominan pada jawaban sering.

Untuk menhetahui tentang Indikator Pengawasan Rutin, berikut merupakan

tabel rekapitulasi jawaban responden dari obyek Pemeriksaan terhadap

Pengawsan Rutin yang dilakukan Oleh Inspektorat.



Tabel 5.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Obyek Pemeriksaan
Terhadap Pengawasan Rutin yang dilakukan Oleh
Inspektorat

No Pertanyaan
Frekuensi/Persentase(%)

Responden
SS S CS KK TP

1. Inspektorat melak
ukan pengawasan
pengelolaan angg
aran Rutin

2
(9,52)

14
(66,67)

4
(19,04)

1
(4,76)

0
(0,0) 21

2. Dalam pengawasa
n pengelolaan ang
garan rutin Inspek
torat menemukan
adanya pelanggar
an

1
(4,76)

2
(9,52)

0
(0,0)

12
(57,14%)

6
(28,57%) 21

3. Inspektorat
mengawasi
kedisiplinan dan
kinerja pegawai

4
(19,04)

13
(61,90)

4
(19,04)

0
(0,0)

0
(0,0) 21

4. Inspektorat
menemukan
pegawai yang
melanggar
peraturan yang
telah dibuat
atasan

0
(0,0)

7
(33,33)

0
(0,0)

10
(47,61)

4
(19,04) 21

5. Inspektorat
memeriksa
perlengkapan
aset-aset Kantor

2
(9,52)

15
(71,42%)

4
(19,04)

0
(0,0)

0
(0,0) 21

Jumlah
9

(42,84)
51

(242,84)
12

(57,12)
23

(109,61)
10

(47,61) 105

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden Dari Obyek

Pemeriksaan Terhadap Pengawasan Rutin yang dilakukan Oleh Inspektorat yang

menjawab sering sebanyak 51 (242,84%), kemudian responden yang menjawab

sangat sering berjumlah 9 (42,84%), selanjutnya responden yang menjawab cukup



sering sebanyak 12  (57,12%), berikutnya responden yang menjawab kadang-

kadang berjumlah 23 (109,61) dan responden yang menjawab sangat tidak pernah

sebanyak 10 (47,61%).

Dari uraian diatas hasil pernyataan responden terhadap Pemeriksaan Rutin

yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi  dapat dikatakan “baik”,

dikarenakan peneliti melihat jawaban responden sangat dominan pada hal

tersebut.

Namun dalam pemeriksaan Rutin yang dilakukan Inspektorat, masih

adanya kendala yang ditemui, seperti yang di ungkapkan oleh Tim auditor

(Mahanndez Arrozi, ST: 27 Maret 2014):

“Dalam menciptakan kinerja yang baik dan Proses pengawasan yang
maksimal Inspektorat memerlukan sarana dan Prasarana yang memadai, namun
kami merasakan kekurangan dari hal tersebut, ini disebabkan oleh anggaran
yang terbatas”

Dari uraian diatas dapat dijelaskan Meskipun Pemeriksaan Rutin yang

dilakukan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan baik, tapi masih

adanya kendala yang dihadapi pihak Inspektorat. Ini harus menjadi perhatian oleh

pihak-pihak yang bewenang, karena sarana prasarana merupakan salah satu faktor

penunjang dalam kinerja Pengawasan yang dilakukan Inspektorat.

5.2.2    Pengawasan Khusus

Sesuai dengan SK Mendagri  No. 6 tahun  2003 tentang Pengawasan

Fungsional  yang dijalankan  oleh lnspektorat sebagai badan Pengawasan  Daerah

Kuantan Singingi, salah satu fungsi nya yaitu Pengawasan Khusus. Pengawasan

Khusus 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. Pelaksanaan pengawasan khusus biasanya dilakukan oleh aparatur-

aparatur yang memahami masalah auditing dan memeiliki tingkat analisis yang

bersifat Investigasive.

Pengaduan dari masyarakat atau pihak lainnya sangat penting bagi

Inspektorat, karena sebagian besaar Pemeriksaan Khusus yang dilakukan

Inspektorat   masih berdasarkan pengaduan Inspektorat, sebagaimana yang di

ungkapkan Kepala sub Bagian Umum (Suparhan, SKM: 27 Maret 2014):

”Pemeriksaan Khusus yang dilakukan Inspektorat selama ini sebagian
besar masih atas dasar pengaduan dari masyarakat, selanjutnya pengaduan
tersebut diberikan Kepada Bupati, dan Inspektorat berdasarkan Perintah dari
Bupati”.

Dari pernyataan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemeriksaan Khususnnya masih didasari

pengaduan masyarakat, tidak didasari inisiatif Inspektorat sendiri.

Dalam pengawasan khusus yang dilaksanakan Inspektorat dan

pemeriksaan yang telah dilakukan, jika adanya indikasi pelanggaran oleh Instansi-

instansi Pemerintahan, Inspektorat hanya bisa memberikan rekomendasi

perbaikan ataupun bimbingan, tidak dapat memeberikan tindakan tegas dan sanksi

yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaaan.

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Fungsi Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang dilihat dari indikator Pengawasan

Khusus dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel berikut:



Tabel 5.11 : Tanggapan Responden Terhadap Inspektorat Dalam Memeriksa
Laporan Administrasi

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

3
27
-
-
-

10%
90%

-
-
-

Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

4
17
-
-
-

19,04%
80.95%

-
-
-

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering melakukan dalam memeriksa laporan administrasi

sebanyak 27 orang (90%). Sedangkan jawaban dari obyek pemeriksaan

menyatakan sering melakukan dalam memeriksa laporan administrasi sebanyak

17 orang (80,95%). Dari keseluruhan jawaban tentang Pengawasan Rutin

Inspektorat dalam memeriksa laporan admisitrasi lebih dominan pada jawaban

sering dan dapat dikatakan baik.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan laporan

administrasi sudah menjadi tugas dari inspektorat dalam pengawasan rutin yang

dilakukan. Bila terjadi administrasi yang tidak lengkap berarti bisa dikatakan telah

terjadinya pelanggaran.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden tentang Pengawasan khusus

Inspektorat dalam memeriksa realisasi pengeluaran dilapangan dapat dilihat dari

tabel berikut ini:



Tabel 5.12 :Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Khusus
Inspektorat Dalam Memeriksa Realisasi Pengeluaran
Dilapangan

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
24
3
3
-

-
80%
10%
10%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

3
16
1
1
-

14,28%
76,19%
4,76%
4,76%

-
Jumlah 21 100%

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering melakukan Pengawasan khusus Inspektorat dalam

memeriksa realisasi pengeluaran dilapangan dalam memeriksa laporan

administrasi sebanyak 24 orang (80%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan sering melakukan Pengawasan khusus Inspektorat

dalam memeriksa realisasi pengeluaran dilapangan sebanyak 16 orang

(76,19%).Dari keseluruhan jawaban tentang Pengawasan khusus Inspektorat

dalam memeriksa realisasi pengeluaran dilapangan lebih dominan pada jawaban

sering dan dapat dikatakan baik.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang Auditor

(Sartian ST):

“inspektorat melakukan pemeriksaan realisasi pengeluaran
dilapangan diperlukan untuk kelengkapan data laporan yang diterima
dari objek pemeriksaan”.



Jadi berdasarkan dari hasil jawaban responden dan wawancara dapat dijelaskan

bahwa sangat penting melakukan pemeriksaan realisasi pengeluaran dilapangan.

Karena diperlukan sebagai bukti sebagai data laporan  pengeluaran anggaran yang

dilakukan obyek pemeriksaan.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden Terhadap Inspektorat dalam

menemukan tidak sesuainya hasil laporan dan realisasi dilapangan dapat dilihat

dari tabel berikut ini:

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden Terhadap Inspektorat dalam menemukan
tidak sesuainya hasil laporan dan realisasi dilapangan

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

2
9
9
10
-

6,67%
30%
30%

33,33%
-

Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
5
-

11
5

-
23,80%

-
52,40%
23,80%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan kadang-kadang menemukan tidak sesuainya hasil laporan

dan realisasi dilapangan sebanyak 10 orang (33,33%). Sedangkan jawaban dari

obyek pemeriksaan menyatakan kadang-kadang menemukan tidak sesuainya hasil

laporan dan realisasi dilapangan sebanyak 11 orang (52,40%). Dari keseluruhan

jawaban tentang Pengawasan khusus Inspektorat dalam menemukan tidak



sesuainya hasil laporan dan realisasi dilapangan lebih dominan pada jawaban

kadang-kadang.

Dari hasil jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat hanya

Kadang-kadang menemukan tidak sesuainya hasil laporan dan realisasi

penegeluaran yang dilakukan obyek pemeriksaan.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden Terhadap Inspektorat dalam

mengawasi pembangunan Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden Terhadap Isnpektorat dalam mengawasi
Pembangunan Kuantan Singingi

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

2
6
3
15
4

6,67%
20%
10%
50%

13,33%
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
2
-

11
8

-
9,52%

-
52,40%
38,09%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan kadang-kadang mengawasi pembangunan Kuantan

Singingi sebanyak 15 orang (50%). Sedangkan jawaban dari obyek pemeriksaan

menyatakan kadang-kadang mengawasi pembangunan Kuantan Singingi sebanyak

11 orang (52,40). Dari keseluruhan jawaban tentang Pengawasan khusus

Inspektorat dalam mengawasi pembangunan Kuantan Singingi lebih dominan

pada jawaban kadang-kadang dan dapat dikatakan kurang baik.



Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suparhan SKM

yang menyatakan :

“Inspektorat tidak secara langsung mengawasi kegiatan pembangunan yang

dilakukan tetapi hanya endampingi bila diperlukan”.

Dari uraian diatas menurut peneliti Inspektorat seharusnya turun langsung

kelapangan untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan dilapangan agar

terealisasinya pembanguna sesuai dengan program yang sudah direncanakan dan

apabila terjadi pelanggaran Inspektorat dapat langsung melakukan tindakan tanpa

menunggu informasi dari masyarakat.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden Terhadap Inspektorat dalam

melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan dapat dilihat dari tabel berikut

ini:

Tabel 5.15 : Tanggapan Responden Terhadap Inspektorat dalam Melakukan
Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

7
5
10
8
-

23,3%
16,66%
33,33%
26,66%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
11
4
1
5

-
52,37%
19,04%
4,77%
23,80%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan cukup sering melakukan pemeriksaan kegiatan



pembangunan sebanyak 10 orang (33,33%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan sering melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan

sebanyak 11 orang (52,37). Dari keseluruhan jawaban tentang Pengawasan khusus

Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan lebih dominan

pada jawaban cukup sering dan sering dan dapat dikatakan baik.

Untuk melihat rekapitulasi dari indikator Pengawasan Khusus, berikut tabel

tanggapan Responden dari Inspektorat dan  Obyek Pemeriksaannya:

Tabel 5.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Inspektorat Terhadap
Pengawasan Khusus yang dilakukan

No Pertanyaan Frekuensi/Persentase(%)
Responden

SS S CS KK TP
1. Memeriksa laporan-laporan tentangkelengkapanadministrasi 3

(10)
27

(90)
0

(0,0)
0

(0,0)
0

(0,0)
30

2. Memeriksa realisasipengeluarandilapangan 0
(0,0)

24
(80)

3
(10)

3
(10)

0
(0,0)

30

3. Inspektoratmenemukan tidaksesuainya antarahasil laporan danrealisasi di lapangan
2

(6,67)
9

(30)
9

(30)
10

(33,33)
0

(0,0)
30

4. Mengawasilangsungkegiatan pembangunan yang dilakukandi KabupatenKuantan Singingi
2

(6,67)
6

(20)
3

(10)
15

(50)
4

(13,33)
30

5. Inspektoratmemeriksa kegiatanpembangunan yangmelanggar aturandi KabupatenKuantan Singingi
7

(23,33)
5

(16,67)
10

(33,33)
8

(26,67)
0

(0,0)`
30

Jumlah
14

(46,64)
71

(236,6)
25

(83,33)
36

(120)
4

(13,33) 150

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014



Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden Dari

Inspektorat Terhadap Pengawasan Khusus yang dilakukan yang menjawab

sering sebanyak 71 (236,6%), kemudian responden yang menjawab sangat

sering berjumlah 14 (46,64), selanjutnya responden yang menjawab cukup

sering sebanyak 25 (83,33%), berikutnya responden yang menjawab kadang-

kadang berjumlah 36 (120%),  dan responden yang menjawab tidak pernah

sebanyak 4 (13,33).Dari uraian hasil pernyataan responden mengenai

pengawasan khusus yang dilaksanakan Inspektorat dapat dikatakan baik.

Tabel 5.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Obyek Pemeriksaan
terhadap pengawasan  Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat

No Pertanyaan Frekuensi/Persentase(%) Responden
SS S CS KK TP

1. Inspektorat memeriksa laporan-laporantentangkelengkapanadministrasi
4

(19,04)
17

(80,95)
0

(0,0),
0

(0,0)
0

(0,0) 21

2. Inspektorat selalumemeriksa realisasipengeluarandilapangan 3
(14,28)

16
(76,19)

1
(4,76)

1
(4,76)

0
(0,0) 21

3. Inspektoratmenemukan tidaksesuainya antarahasil laporan danrealisasi di lapangan
0

(0,0)
5

(23,80)
0

(0,0)
11

(52,40)
5

(23,80) 21

4. Inspektoratmengawasilangsung kegiatanpembangunan yangdilakukan diKabupaten KuantanSingingi
0

(0,0)
2

(9,52)
0

(0,0)
11

(52,40)
8

(38,09)
21

5. Inspektorat selalumemeriksa kegiatanpembangunan yangmelanggar aturandi KabupatenKuantan Singingi
0

(0,0)
11

(52,40)
4

(19,04)
1

(4,76)
5

(23,80)
21

Jumlah
7

(33,32)
51

(242,86)
5

(23,8)
24

(114,32)
18

(85,69) 105



Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden Dari

Inspektorat Terhadap Pengawasan Khusus yang dilakukan yang menjawab

sering sebanyak 51 (242,86%), kemudian responden yang menjawab sangat

sering berjumlah 7 (33,32), selanjutnya responden yang menjawab cukup sering

sebanyak 5 (23,8%), berikutnya responden yang menjawab kadang-kadang

berjumlah 24 (114,32%), dan responden yang menjawab sangat tidak pernah

sebanyak 18 (85,69%).

Dari hasil uraian diatas pernyataan responden terhadap Pemeriksaan

Khusus yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi  dapat dikatakan

“baik”, dikarenakan peneliti melihat jawaban responden sangat dominan pada hal

tersebut.

Dalam pelaksanaan Pengawasan Khusus yang dilakukan Inspektorat,

kendala-kendala masih ditemukan, sehingga juga dapat menghambat proses

pemeriksaan, menurut  salah seorang Auditor Inspektorat (Apriwan Susilo, SH):

“Inspektorat biasanya  mengalami kendala pada sumber Informasi, karena
masih terbatas, seperti sulit mengakses berbagai hal yang dibutuhkan untuk
memeperkuat bukti atas laporan yang masuk”

Dari hasil jawaban respondendan wawancara dapat dijelaskan bahwa

pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat sudah dapat dikatakan baik

namun dalam pelaksanaannya masihsering ditemukannya kendala-kendala. Untuk

itu Inpektorat harus dapat mengatasi agar pengawasan khusus lebih baik.



5.2.3   Monitoring (Pengendalian)

Monitoring yaitu seiring  dengan  pengawasan  yang dilakukan  sepanjang

suatu  kegiatan atau proyek  sedang berlangsung dan bertujuan  agar kegiatan

tersebut  sesuai fungsi  dan  sasaran. Pelaksanaan Monitoring dalam Fungsi

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat dilakukan paling lambat 3 bulan setelah

dilakukannya pengawasan Rutin dan Pengawasan Khusus. Monitoring merupakan

tindak lanjut dari rekomendasi untuk melakukan perbaikan maupun pengembalian

anggaran, yang ditujukan kepada Obyek yang melakukan pelanggaran.

Berikut adalah pernyataan pihak Inspektorat mengenai Monitoring yang

dilakukan,(Suparhan, SKM):

“Dalam proses Monitoring, hal yang sering dilakukan adalah melakukan
pembinaan dan himbauan ataupun rekomendasi kepada obyek yang
melakukan pelanggaran, namun bila tidak adanya perbaikan yang dilakukan
maka akan kita lakukan proses berikutnya yaitu sanksi, baik tertulis maupun
lisan, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati dan Inspektur selaku
atasan”.

Berikut ini adalah tabel tanggapan responden tentang Monitoring terhadap

Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus yang dilakukan Oleh Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi.



Tabel 5.18 : Tanggapan Responden Terhadap Tindak Lanjut yang dilakukan
Inspektorat

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

14
13
1
2
-

46,66%
43,33%
3,33%
6,67%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
17
-
1
3

-
80,95%

-
4,77%
14,28%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sangat sering melakukan tentang Tindak Lanjut yang

dilakukan sebanyak 14 orang (46,66%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan sering melakukan tentang Tindak Lanjut yang dilakukan

sebanyak 17 orang (80,95%). Dari keseluruhan jawaban tentang Pengawasan

khusus Inspektorat dalam melakukan tindak lanjut lebih dominan pada jawaban

sangat sering dan sering dan dapat dikatakan baik.

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Auditor (Maha Muhammad
Rijal, S.Sos):

“Tindak lanjut yang dilakukan Oleh Inspektorat gunanya untuk
memeperbaikai pelanggaran yang perbah dilakukan oleh Obyek
pemeriksaan, dan bila ada yang terbukti melakukan penyelewengan dana
agar dapat mengembalikannya dengan jangka waktu yang telah dibuat
sesuai peraturan”

Dari hasil tanggapan responden dan wawancara dapat dijelaskan bahwa

tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat sudah baik di dalam melaksanakan



tugasnya sebagai pengawas dan tindak lanjut yang dilakukan untuk memperbaki

pelanggaran yang dilakukan objek pemeriksaan.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden Tentang Hambatan- Hambatan

yang Ditemukan Oleh Inspektorat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.19 : Tanggapan Responden Tentang Hambatan-Hambatan yang
Ditemukan Oleh Inspektorat

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
15
6
9
-

-
50%
20%
30%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

-
-
3
9
9

-
-

14,29%
48,85%
48,85%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering Tentang Hambatan- Hambatan yang Ditemukan

Oleh Inspektorat sebanyak 15 orang (50%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan sering Tentang Hambatan- Hambatan yang Ditemukan

Oleh Inspektorat sebanyak 9 orang (48,85%). Dari keseluruhan jawaban tentang

monitoring Inspektorat Tentang Hambatan- Hambatan yang Ditemukan Oleh

Inspektorat lebih dominan pada jawaban sangat sering dan kadang-kadang.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden terhadap reaksi Inspektorat

dalam melakukan tindakan dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 5.20 : Tanggapan Responden Terhadap Reaksi Inspektorat dalam
Melakukan Tindakan

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Cepat
Cepat
Cukup Cepat
Kurang Cepat
Lambat

5
17
7
1
-

16,66%
56,66%
23,33%
3,33%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Cepat
Cepat
Cukup Cepat
Kurang Cepat
Lambat

3
11
4
-
3

14,29%
52,38%
19,04%

-
14,29%

Jumlah 21 100%
Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan cepat terhadap reaksi Inspektorat dalam melakukan

tindakan sebanyak 17 orang (56,66%). Sedangkan jawaban dari obyek

pemeriksaan menyatakan cepat terhadap reaksi Inspektorat dalam melakukan

tindakan sebanyak 11 orang (52,38%). Dari keseluruhan jawaban tentang

monitoring Inspektorat terhadap reaksi Inspektorat dalam melakukan tindakan

lebih dominan pada jawaban cepat dan dapat dikatakan baik.

Dari hasil jawaban responden diatas didukung dengan pernyataan Kassubag

Umum (Suparhan. SKM) dari hasi wawancara:

“Bila Inspektorat menemukan adanya Pelanggaran, kami akan cepat
mengambil tindakan, karena msalah tersebut bisa cepat diambil
penyelesaiannya.”

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden terhadap himbauan dan

teguran yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 5.21 : Tanggapan Responden Terhadap Himbauan dan Teguran Yang
dilakukan Oleh Inspektorat

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

16
13
-
1
-

53,33%
43,33%

-
3,33%

-
Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup Sering
Kadang-Kadang
Tidak Pernah

5
13
-
3
-

23,80%
61,90%

-
14,29%

-
Jumlah 21 100%

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sangat sering terhadap himbauan dan teguran yang

dilakukan oleh Inspektorat sebanyak 16 orang (53,33%). Sedangkan jawaban dari

obyek pemeriksaan menyatakan sering terhadap himbauan dan teguran yang

dilakukan oleh Inspektorat sebanyak 13 orang (61,90%). Dari keseluruhan

jawaban tentang monitoring Inspektorat terhadap himbauan dan teguran yang

dilakukan oleh Inspektorat lebih dominan pada jawaban sangat sering dan sering

dapat dikatakan baik.

Berikut pernyataan dari hasil wawancara dari auditor (Apriwan Susilo. SH):

“Inspektorat akan memberikan himbauan dan teguran sesuai surat tugas
Pimpinan kepada  Obyek yang terbukti melakukan pelanggaran, supaya
pelanggaran itu diperbaikai dan tidak terulangi”
Kemudian untuk mengetahui jawaban responden terhadap pembinaan dan

bimbingan perbaikan yang dilakukan Inspektorat dapat dilihat dari tabel berikut

ini:



Tabel 5.22 : Tanggapan Responden Terhadap Pembinaan dan bimbingan
Perbaikan Yang dilakukan Inspektorat

Jenis responden Tanggapan Jumlah Persentase

Inspektorat

Sangat Sering
Sering
Cukup sering
Kadang-kadang
Tidak pernah

10
19
1
-
-

33,33
63,33%
3,33%

-
-

Jumlah 30 100%

Obyek pemeriksaan
Sangat Sering
Sering
Cukup sering
Kadang-kadang
Tidak pernah

8
12
-
1
-

38,09%
57,14%

-
4,76%

-
Jumlah 21 100%

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Berdasarkan tabel diatas, diketahui lebih banyak jawaban responden dari

Inspektorat menyatakan sering terhadap pembinaan dan bimbingan perbaikan

yang dilakukan Inspektorat sebanyak 19 orang (63,33%). Sedangkan jawaban dari

obyek pemeriksaan menyatakan sering terhadap pembinaan dan bimbingan

perbaikan yang dilakukan Inspektorat sebanyak 12 orang (57,14%). Dari

keseluruhan jawaban tentang monitoring Inspektorat terhadap pembinaan dan

bimbingan perbaikan yang dilakukan Inspektorat lebih dominan pada jawaban

sering dapat dikatakan baik. Pembinaan dan bimbingan Ini dilakukan untuk

memeperbaiki dan meningkatkan sistematika kerja Instansi khusunya dan

pemerintah daerah pada umumnya.(Suparhan.SKM)

Berikut tabel rekapitulasi jawaban responden dari Inspektorat dan Obyek

Pemeriksaan, dilihat dari Indikator Monitoring.



Tabel 5.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari inspektorat terhadap
Monitoring dalam Pengawasan Rutin dan Khusus yang
dilakukan

No Pertanyaan Frekuensi/Persentase(%)
Responden

SS S CS KK TP
1. Inspektorat melakukantindak lanjut setelahmenemukan adanyapelanggaran dari Obyekpemeriksaan

14
(46,66)

13
(43,33)

1
(3,33)

2
(6,68)

0
(0,0) 30

2. melakukan monitoringada hambatan hambatanyang ditemukan 0
(0,0)

15
(50)

6
(20)

9
(30)

0
(0,0)

30

3. Inspektorat cepatmengambil tindakan bilamenemukan pelanggaran 5
(16,66)

17
(56,66)

7
(23,33)

1
(3,33)

0
(0,0)

30

4. Inspektorat memberikanhimbauan dan tegurankepada obyekpengawasan yangmelakukan pelanggaran
16

(53,33)
13

(43,33)
0

(0,0)
1

(3,33)
0

(0,0) 30

5. Inspektorat melakukanpembinaan danbimbingan perbaikanterhadap Instansi yangmelakukan pelanggaran
10

(33,33)
19

(63,33)
1

(3,33)
0

(0,0)
0

(0,0) 30

Jumlah
45

(150)
77

(256,65)
15

(50)
13

(43,33)
0

(0) 150

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden Dari Inspektorat

Terhadap terhadap Monitoring dalam Pengawasan Rutin dan Khusus yang

dilakukan Pengawasan Khusus yang dilakukan yang menjawab sering sebanyak

77 (256,65%), kemudian responden yang menjawab sangat sering berjumlah 45

(150), selanjutnya responden yang menjawab cukup sering sebanyak 15 (50%),

berikutnya responden yang menjawab kadang-kadang berjumlah 13 (43,33%),

dan responden yang menjawab sangat tidak pernah sebanyak 0 (0,0%). Dari

uraian hasil pernyataan responden Monitoring dalam Pengawasan Rutin dan

Khusus yang dilakukan Pengawasan Khusus dapat dikatakan baik.



Tabel 5.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Obyek Pemeriksaan
terhadap Monitoring dalam Pengawasan Rutin dan Khusus
yang dilakukan Inspektorat

No Pertanyaan Frekuensi/Persentase(%)
Responden

SS S CS KK TP
1. Inspektorat melakukantindak lanjut setelahmenemukan adanyapelanggaran dari Obyekpemeriksaan

0
(0,0)

17
(80,95)

0
(0,0)

1
(4,76)

3
(14,28)

21

2. melakukan monitoringada hambatan hambatan yang ditemukan 0
(0,0)

0
(0,0)

3
(14,28)

9
(42,85)

9
(42,85)

21

3. Inspektorat cepatmengambil tindakanbila menemukanpelanggaran 3
(14,28)

11
(52,38)

4
(19,04)

0
(0,0)

3
(14,28)

21

4. Inspektoratmemberikan himbauandan teguran kepadaobyek pengawasanyang melakukanpelanggaran
5

(23,80)
13

(61,90)
0

(0,0)
3

(14,28)
0

(0,0)
21

5. Inspektorat melakukanpembinaan danbimbingan perbaikanterhadap Instansi yangmelakukan pelanggaran
8

(38,09)
12

(57,14)
0

(0,0)
1

(4,76)
0

(0,0)
21

Jumlah 16
(76,17)

53
(252,37)

7
(33,31)

14
(66,64)

15
(71,41) 105

Sumber: Hasil Penelitian dilapangan 2014

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jawaban responden Dari

Inspektorat Terhadap Obyek Pemeriksaan terhadap Monitoring dalam

Pengawasan Rutin dan Khusus yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Khusus

yang dilakukan yang menjawab sering sebanyak 53 (252,37%), kemudian

responden yang menjawab sangat sering berjumlah 16 (76,17%), selanjutnya

responden yang menjawab cukup sering sebanyak 7 (33,31%), berikutnya

responden yang menjawab kadang-kadang berjumlah 14 (66,41%),  dan



responden yang menjawab sangat tidak pernah sebanyak 15 (71,41%). Dari uraian

hasil pernyataan responden mengenai Obyek Pemeriksaan terhadap Monitoring

dalam Pengawasan Rutin dan Khusus yang dilakukan Inspektorat pengawasan

khusus yang dilaksanakan Inspektorat dapat dikatakan baik.

Pada proses Monitoring melakukan pembinaan kepada Obyek

Pemeriksaan merupakan hal yang penting, beberapa bentuk pembinaan yang di

nyatakan oleh Kassubag Umum (Suparhan, SKM):

a. Mensosialisasikan berbagai peraturan yang up to date mengenai
pengawasan, baik itu dari Mendagri maupun Peraturan Daerah

a. Melakukan kesempatan untuk saling berkoordinasi dan berkonsultasi
dengan Obyek pemeriksaan

b. Mendorong ketaatan pada peraturan yang telah dibuat.

Dari uraian rekapitulasi diatas dapat dijelaskan bahwa sudah tugas dari

Inspektorat bila menemukan pelanggaran dan hal tersebut telah dilakukan dengan

baik. Pihak Inspektorat juga telah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada

obyek yang melakukan pelanggaran

5.2.4   Pembahasan

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari angket dan wawancara dalam

penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang hasil

rekapitulasi dari keseluruhan jawaban responden penelitian yaitu sebagai berikut :





Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas dapat diketahui Frekuensi

option sebagai berikut :

Inspektorat Obyek Pemeriksaan

A = 73 A = 31

B = 236 B = 155

C = 57 C = 24

D = 80 D = 61

E = 4 E = 43

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi di atas dapat digunakan rumus

sebagai berikut :

Inspektorat Obyek Pemeriksaan

= + + + + = + + + +
= 73+236+57+80+4 = 31+155+24+61+43

= 450 = 314

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan

bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

Option A dengan bobot 5

Option B dengan bobot 4

Option C dengan bobot 3

Option D dengan bobot 2

Option E dengan bobot 1



Dari bobot yang telah diberi nilai di atas, maka dapatlah diperoleh F sebagai

berikut :

Inspektorat Obyek Pemeriksaan

Frekuensi option = 73 × 5 = 365 Frekuensi option = 31 × 5 = 155
Frekuensi option = 236 × 4 = 944 Frekuensi option = 155 × 4 = 620
Frekuensi option = 57 × 3 = 271 Frekuensi option = 24 × 3 = 72
Frekuensi option = 8 × 2 = 160 Frekuensi option = 61 × 2 = 122
Frekuensi option = 4 × 1 = 4 Frekuensi option = 43 × 1 = 43
Jumlah = 1744 Jumlah = 1012

Berdasarkan jumlah yang telah diperoleh di atas maka dapat dicari

persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :

Inspektorat Obyek Pemeriksaan

= × 100 ÷ 5 = × 100 ÷ 5= .. =
..= ( )( ) = ( )( )= ×× = ××= =

= 77,51 = 64,45



Dari persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh di atas adalah Analisis

Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten

Kuantan Singingi. Untuk memahami maksimal atau belum maksimalnya Fungsi

Pengawasan tersebut makan akan diberi ukuran, menurut Suhairimi Ari Kunto

sebagai berikut :

Tinggi/Sangat Baik : 76-100%

Cukup Sesuai/Cukup Baik : 56-75%

Tidak Sesuai/Tidak Baik : 40-55%

Sangat Tidak Sesuai/ Sangat Tidak Baik : 0-39%

Dari rekapitulasi jawaban responden tentang Fungsi Pengawasan yang

dilakukan Inspektorat dalam pelaksanaan Pembangunan di Kuantan Singingi,

tanggapan responden dari Inspektorat dapat di kategorikan “Sangat Baik”, hal ini

dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 77,51%.

Sedangkan tanggapan responden dari Obyek Pemeriksaan Inspektorat

dikategorikan “Cukup baik”, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata

kualitatif yang berjumlah 64,45%.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh penjelasan

bahwa fungsi pengawasan yang telah dilakukan Inspektorat dalam pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi sangat baik, pernyataan tersebut

didukung oleh tanggapan dari obyek pemeriksaan yang menyatakan fungsi

pengawasan Inspektorat berjalan dengan baik.



1.2.5 Kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi

Dari pemebahasan diatas dapat di ketahuai beberapa kendala-kendala yang

dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, kenyataan itu didasari

dari ungkapan Aparatur di Inspektorat dalam sesi wawancara yang pernah

dilakukan, diantara kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

a. Terbatas nya Sarana dan prasarana.

Dalam menciptakan kinerja yang baik dan Proses pengawasan yang

maksimal Inspektorat memerlukan sarana dan Prasarana yang memadai,

karena beberapa obyek pemeriksaan harus ditempuh dengan jarak jauh, dan

sesuai kebutuhan teknologi saat ini, seperti komputerisasi dan Internet.

Namun Inspektorat mengalami kekurangan dari hal tersebut, ini disebabkan

oleh anggaran yang terbatas.

b. Terbatasnya Informasi pada proses Pemeriksaan khusus

Inspektorat biasanya  mengalami kendala pada sumber Informasi, karena

masih terbatas, seperti sulit mengakses berbagai hal yang dibutuhkan untuk

memeperkuat bukti atas laporan yang masuk.

c. Pengawasan Khusus yang dilakukan masih kebanyakan laporan dari

masyarakat, seharusnya Inspektorat mengawasi langsung Pembangunan

yang dilakukan agar tidak terjadinya pelanggaran, ini sebabkan karena

aturan yang telah di tentukan mengenai tugas dan Fungsi Inspektorat, dan

Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus apabila ada surat Keputusan

dari Kepala Pemerintahan Daerah.



d. Terbatasnya Tindakan Inspektorat

Sebagai Auditor Internal Pemerintah, Inspektorat berperan menbantu

Pemerintah dalam menyajikan Informasi yang handal dalam rangka

menjamin terwujudnya efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Pembangunan,

dan tugas Pemerintah pada umumnya. Namun Inspektorat hanya sebatas

memeberikan rekomendasi apabila Instansi Pemerintahan terbukti

melakukan Pelanggaran, dan tidak dapat mengambil tindakan tegas ataupun

sanksi.

e. Tingkat kesejahteraan aparat Pengawasan yang relatif masih rendah jika

dibanding dengan aparat pengawasan di Instansi Pengawasan lain.

f. Terbatasnya referensi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai

kreteria audit.

g. Dalam meningkat mutu aparat pengawas Inspektorat   Kota  telah

dilaksanakan kegiatan : Mengirim Aparatur untuk mengikuti diklat

fungsional pejabat dan pengawas pemerintah daerah. Mengirim Aparatur

untuk mengikuti diklat teknis pemberhentian, pemeriksaan dan penjatuhan

hukuman disiplin PNS. Pelatihan Implementasi Kebijakan Penggunaan dan

Pengawasan Anggaran dalam Rangka Evaluasi Peringkat Kinerja SKPD

Pemerintah Daerah. Mengikuti Pendidikan dan Penataran.




