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BAB I 

PENDAHULUAN

1 . Permasalahan : Latar Belakanq dan Perumusannya

Di dalam gemuruhnya derap langkah negara kita Indo

nesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, 

segala masalah yang dapat menimbulkan ketidak lancaran ada 

di Sana. Sistem pengauasan yang baik sangatlah penting 

dan diperlukan untuk menanggulangi ketidak lancaran tersebut.

Inspektorat Uilayah Kabupaten ( Vang selanjutnya di- 

singkat Ituilkab.) adalah merupakan salah satu unsur dari 

sistem pengauasan negara kita, yang fungsi dan tugssnya me- 

lakukan pengauasan jalannya pemerintahan di Daerah.

Titik berat permasalahan dalam tulisan ini adalah 

pembahesan tugas, fungsi dan tanggungjauab Ituilkab, yakni:

-. Tanggungjauab secara taktis operasional kepada Bupati 

Kepala Daerah Tingkat II. Tanggungjauab taktis adminis- 

tratip kepada Inspektorat Uilayah Propinsi ( Yang selanjut

nya disingkat Ituilprop.).

Dalam pemikiran falsafahnya, pengauasan itu bukan

mencari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan demi per-

i
beikan padB uaktu yang akan datang. Oi samping itu fungsi- 

fungsi Ituilkab. tersebut berkait dengan koordinasi fungsi

1
8uku Petunjuk Nomor A / 1983, Kebi.jaksanaan Penaa- 

uasan Umum Di Lingkunoan Departemen Dalam Neq eri., Inspek 
torat Jenderal, 1983, h. 102.

1
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pengauasan aparat pengauas lainnya.

Pada prinsipnya sistem pengauasan berdasar subyek /

2
polaku pengauasan ada enam type . Enam type pengauasan ini 

dalam praktek dapat dipersempit menjadi tiga type pengauasan, 

yakniJ -• Pengauasan melekat oleh atasan langsung masing-ma- 

sing satuan organisasi / satuan kerja, yang disebut pengaua

san operasional, Pengauasan yang dilakukan oleh aparat penga

uasan yang dilakukan oleh aparat pengauasan fungsional, dan 

p engauasan informal.

Pengauasan yang dilakukan Ituilkab, adalah jenis pe

ngauasan yang dilakukan oleh aparat pengauasan fungsional# 

Tugas pengauasan Bupati adalah merupakan jenis type pengaua

san oleh atasan langsung, oleh Bupati sebagai penguasa tung- 

gal di Daerah. t Dilihat fungsi dan tugas Ituilkab sebagai 

pembantu Bupati dalam melaksanakan segala tugas pengauasan 

di uilayahnya maka dari sini' dapat dilihat adanya hubungan 

yang antara pengauasan oleh atasan langsung dan oleh aparat 

pengauasan fungsional*

Secara yuridis fungsi Ituilkab sendiri mempunyai 

eksistensi yang kuat, karena eksistensi pengauasannya dida- 

pat dari tugas pengauasan Bupati. Bentuk pengauasan Ituil

kab adalah berbentuk campuran yang bersifat umum, Ueuenang 

pengauasan Ituilkab meliputi semua bidang pengauasan yang 

menjadi tugas pengauasan Bupati di lingkungan Departemen

2
Kebi.jaksanaan dan Lanqtoah Penertiban flparatur Neo a r a , 

h.26, Kantor Menteri Negara Penertiban flparatur Negara C A— IV)
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Dalam Negeri, termasuk di dalamnya adalah pengauasan terha~ 

dap semua aparat daerah, kepegauaian, keuangan, pengauasan 

terhadap jalannya proses pelaksanaan proyek.

Pengauasan memang sangat penting dan -perlu sekali 

keberadaannya dalam suatu kegiatan, akan tetapi pengauasan 

yang terlalu banyak atau bertubi-tubinya pengauasan ( Over- 

Control ) akan menimbulkan suatu yang negatip, misalnya: 

Terbuangnya uaktu secara percuma karena seringnya hanya 

untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pemerik- 

saan pengauasan, yang semestinya uaktu tersebut dapat diper- 

gunakan untuk kegiatan lain* Terbuangnya beaya karena

pengauasan yang dilakukan pada satu obyek yang dilakukan 

oleh beberapa aparat pengauasan, sehingga pengauasan terse

but tidak efektip dan efisien lagi. Hal-hal tersebutlah 

yang menjadikan adanya kebutuhan yang mendesak akan koordi- 

nasi yang efektip antar aparat pengauasan. Koordinasi ter

sebut terutama sekali ditujukan untuk menghindarkan adanya 

tumpang tindih nya pengauasan yang dilakukan oleh beberapa 

aparat pada satu obyek pengauasan.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan perma- 

salahan-permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan hukum, eksistensi yuridis dan struk- 

tur organisasi Ituilkab. ?

Apa tugas dan fungsi Ituilkab, dan bagaimana tanggunqja- 

uab Ituilkab dari uraian fungsi dan tugasnya ?

Bagaimana sifat, bentuk dan prosedur penqauasan Ituilkab
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Apa yang dimaksud hubungan koordinasi pengauasan ? 

Bagaimana hubungan koordinasi kerja nengauasan Ituilkab 

dengan aparat pengauasan lainnya ?

2- Penielasan 3udul

Dalam skripsi ini saya memilih judul M Fungsi Penga

uasan Inspektorat Uilayah Kabupaten H, arti kata fungsi,:

-• Guna / Kegunaan; Kedudukan; Sekelompok aktifitas

atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasar 

sifatnya, pelaksanaannya, ataupun karena merupakan suatu

3
urutan atau secara praktis saling tergantung satu sama lain* 

Dalam kontek permasalahan pada arti judul ini bisa berarti 

guna / kegunaan, untuk memperjelas pengertiannya kita bisa 

mengambil suatu contoh nyata: ada alat yang namanya saringan 

tugasnya menyaring, funq sinya sebagai penyaring. Bisa ber

arti pula sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang 

sama berdasar sifat, pelaksanaan ataupun karena merupakan 

suatu urutan yang saling tergantung satu sama lain. Untuk 

jelasnya, fungsi Ituilkab adalah sekelompok kegiatan Ituil

kab yang meliputi oemeriksaan, pengujian, pengusutan, yang 

merupakan suatu aktifitas yang sifatnya sama dan dalam prak- 

teknya, kegiatan / aktifitas tersebut sudah ditentukan uru

tan dan sistematikanya yang dalam urutan tersebut merupakan 

satu kesatuan yang saling tergantung satu dengan yang lain.

4

3U3S#Poeruadarminta•, Kamus Umum, Diolah Kembali 
oleh pusat pembinaan dan pengembanqan Bahasa, PN. Balai 
Pustaka, Jakarta, 1976.
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Makna judul ini sebenarnya sudah tercermin dalam permasala- 

han di atas dan secara arti kata peristilahan sudah pula di- 

terangkan di atas. Pokok penjelasannya secara terperinci 

adalah, bahua fungsi fungsi pengauasan itu dilakukan oleh 

banyak aparat* dalam hal ini yang akan dibahas adalah aparat 

pengauasan fungsional yang ada di lingkungan Departemen Oa- 

lam Negeri, khusunya di Pemerintah Daerah. Di lingkungan 

Departemen Dalam Negeri terdapat aparat pengauasan yang di- 

sebut Inspektorat uilayah, yang beradanya di Daerah tingkat I 

disebut Inspektorat uilayah propinsi ( Ituilprop ), sedang 

yang beradanya di Daerah tingkat II disebut Ituilkab. Satuan 

organisasi Ituilkab inilah yang dibahas dalam skripsi:ini.

3• Alasan Pemilihan Judul

Saya memilih judul tersebut mengingat, arti penting- 

nya fungsi pengauasan yang diemban oleh Ituilkab. lebih-le- 

bih mengingat bahua betapa rumit dan kompleknya tugas dan 

perilaku suatu organisasi yang disebut negara. Segala hal 

dalam proses hidup dan kehidupan negara tentu saja sama se

kali tidak bisa lepas dari pelakunya. Dalam hal lupa dan 

salah pelakunya inilah yang seharusnya tidak terbaua dalam 

perannya sebagai pelaku proses hidup bernegara. Untuk itu 

fungsi pengauasan sangatlah penting, dalam hal demikianlah 

kiranya beralasanlah bila saya memilih judul tersebut.

4» T u iuan Penullsan

Sebagaimana diuraikan bahua fungsi pengauasan Ituil

kab. sebagai aparat pengauasan sangat komplek dan luas dan
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banyak hubungan dan koordinasi dengan aparat pengauasan 

lainnya* Dalam penulisan ini saya ingin memaparkan dan mem- 

bahas fungsi aparat pengauasan ini secara ilmiah dengan ha- 

rapan : Dapat menambah perbendaharaan kepustakaan*

-• Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan untuk 

lebih menyempurnakan dalam hal praktek dan operasional It

uilkab kurapg sempurna. -. Sebagai pelaksanaan untuk tugas 

akhir guna melengkapi dan meirrenuhi persyaratan untuk mempe- 

roleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas 

Airlangga.

5 • P e t o d o l o Q i

a. Pendekatan masalah#

Dalam membahas skripsi ini pendekatan masalah adalah 

pendekatan yuridis* Pendekatan saya lakukan dengan menin- 

jau fungsi Ituilkab yang operasinya didasari suatu peratu- 

ran hukum*

b. Sumber data*

Data yang saya susun dalam skripsi ini saya peroleh 

dari study kepustakaan dan study empiris yang pelaksanaan- 

nya saya lakukan di Kabupaten Nganjuk. Fungsi dan tugas 

Ituilkab di Kabupaten Nganjuk saya pakai sabagai satu-satu- 

nya contoh sebagai pola umum dari Ituilkab secara keseluru- 

han, mengingat datanya bersifat homogen* 

c* Prosedur pengumpulan data*

Data yang dikumpulkan yang dimaksudkan adalah meli- 

puti data primer dan data sekunder* Data primer dikumpul-

6
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kan dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundangan 

dan berupa keterangan pejabat Ituilkab yang diperoleh mela- 

lui uauancara ( personel interview ). Data sekunder dikum- 

pulkan dari bahan kepustakaan yang berupa literatur-litera- 

tur yang dapat menunjang psmberian pengertian dan uraian- 

uraian tertentu yang diperlukan* Data yang sudah diperoleh 

kemudian dipaparkan dan dibahas sesuai pokok permasalahannya•

d. Analisis data*

Analisis yang saya pakai dalam tulisan ini adalah 

analisis yang bersifat kualitatif dengan metode induksi.

Data yang saya peroleh dipaparkan dan dijelaskan secara des- 

kriptif, kemudian perniasalahan yang timbul saya analisis se

suai dengan pokok permasalahan yang ada dengan melihat hal- 

hal yang khusus kemudian menyimpulkannya secara umum* Ana

lisis kualitatif adalah analisis data yang tidak mendasar- 

kan pada angka-angka matematis#

6 . PertanQQuno.iauaban Sistematika

Penulisan bahan dan materi sesuai dengan judul " Fung- 

si pengauasan Ituilkab ", sistematika pembahasannya saya su- 

sun dalam lima bab.

Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Fa- 

kultas Hukum Universitas Airlangga, latar belakang permasa- 

lah'an, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan pe

nulisan, metodologi dan sistematika tulisan ini saya tuang- 

kan dalam bab I. Hal ini sesuai pula dengan disiplin penu

lisan skripsi pada umumnya#
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Dalam bab II, saya membahas Deskripsi Ituilkab, ke

dudukan hukum, eksistensi yuridis, struktur organisasi dan 

bidang-bidang yang menjadi ueuenang pengauasan Ituilkab.

Dalam bab ini pembahasannya saya bag! dalam lima sub bab.

Penulisan materi ini saya tuangkan dalam bab.II, me- 

ngingat isi materi ini membahas dan mendeskripsikan Ituilkab* 

secara mendasar. Dengan penuangan di bab II, yang merupakan 

bab aual dari pembahasan materi yang sesungguhnya, saya ha- 

rapkan agar pembaca dapat segera mendapat penjelasan, gamba- 

ran dan pengertian dari pokok permasalahannya• saya harap- 

kan pula agar pembaca segera mengetahui apakah sesungguhnya 

Ituilkab yang dibahas ini.

Dalam bab III, saya membahas mengenai bentuk, sifat 

dan prosedur pengauasan Ituilkab. yang terbagi dalam tiga 

sub bab.

Penulisan materi yang saya tuangkan dalam bab III 

saya bahas tersendiri mengingat materi yang dibahas sudah 

bukan merupakan pembahasan lembaga / instansinya tetapi mem

bahas,. sesuatu yang dihasilkan lembaga tersebut dan membahas 

jalannya lembaga ini dalam mendapatkan out-put atau hasil 

yang dikehendaki tersebut.

Untuk mencapai suatu hasil yang fliharapkan Ituilkab. 

dalam menjalenkan fungsi dan tugasnya sangat terikat pada 

terjalinnya hubungan koordinasi dengan aparat pengauasan 

lain. flengingat pentingnya koordinasi aparat pengauasan ini 

maka pembahasannya saya tuangkan dalam bab tersendiri yakni

8
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dalam bab IV/*

Koordinasi antar aparat pengauasan, saya bahas dalam 

bab IV sebab menurut saya agar sistematika pembahasannya 

runtut dan teratur secara logis, mudah dicerna* Hal ini 

mangingat koordinasi ini merupakan unsur pendukung saja bu- 

kan merupakan suatu unsur pokok.

Dalam bab V saya memberikan penutup tulisan saya ini 

yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan* Disam- 

ping memberikan kesimpulan saya juga memberikan saran yang 

perlu untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam hal keorga- 

nisasiannya maupun sistem kerja secara keseluruhannya•

Penutup tulisan ini saya tuangkan d alam bab tersen

diri, bal-ini sesuai pula dengan disiplin penulisan skrip

si, baik yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga maupun pedoman penulisan pada umumnya.

9
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DESKRIPSI, KEDUDUKflN HUKU^ DAM 

EKSISTENSI YURIDIS INSPEKTORAT UILAYAH KABUPATEN

BAB II

Pengertian umum secara teoritis, nengauasan adalah : 

Fungsi Manajemen yang mengusahakan agar suatu kegiatan ber- 

jalan lancar sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, 

peraturan-peraturan ataupun suatu hasil yang telah ditetapkan 

sebelumnyaf Dalam hal ini pengauasan Inspektorat Uilayah Ka

bupaten adalah fungsi manajemen dalam arti usaha / kegiatan 

pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang mengusahakan 

agar pemerintahan berjalan lancar, tepat guna dan berhasil 

guna.

Dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi 
pemerintahan fungsi pengauasan adalah sangat penting, 
karena pengauasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin 
adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas oleh pe- 
merinta’h , oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah untuk 
menjamin pelaksan^an pemerintahan secara berdaya guna 
dan berhasil guna.

Pada prinsipnya ada enam type pengauasan yang menda- 

sarkan pada pelaku pengauasan, yang dapat dipersempit menja

di tiga type pengauasan, yakni pengauasan oleh atasan lang

sung, pengauasan oleh aparat pengauasan fungsionil dan penga

uasan informal. Pengauasan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Uilayah Kabupaten adalah pengauasan oleh aparat pengauasan

^Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Org anisasi dan Mana.jemen, 

Bima Aksara, Edisi I, Jakarta, 1983, h. 81.

^Penjelasan Umum, Undang-undano No.5 Tahun 1974, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. No. 38.

10
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F ung sionil

1 . Kedudukan Hukum Ituilkab Oitinjau Dari Se.jarah Terben- 

tuknya.

Inspektorat Uilayah Kabupaten lahir dan timbul ber

dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1979, 

tentang organisasi dan tata kerja Ituilkab, yang berlaku 

sejak ditetapkan tanggal 6 November 1979. Kemudian pelak- 

sanaan peruujudannya dipertegas dengan petunjuk pelaksanaan- 

nya Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember 1979 yang dike- 

luarkan di Jakarta, yang ditujukan kepada semua Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia .

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 / 1979 ini, 

sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan dari pasal 2 ayat 3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975, yang ber- j 

laku saat ditetapkan tanggal 7 Maret 1975, tentang cara pe

ngauasan umum atas jalannya pemerintahan daerah dan pelak

sanaan tugas Departemen Dalam Negeri. Pasal 2 ayat 3 pera

turan Menteri Dalam Negeri ini berbunyi, " Dalam menjalan- 

kan tugas pengauasan umum 8upati Kepala Daerah Tingkat II 

dibantu oleh pejabat yang akan ditentukan lebih lanjut V 

Selanjutnya beberapa saat kemudian keluar keputusan ("ente- 

ri Dalam Negeri No.220 tahun 1979 tersebut di atas dan ter- 

bentuklah kelembagaan Ituilkab sebagai aparat pengauasan 

fungsional yang dimaksudkan pasal 2 ayat 3 Keputusan Plen- 

teri Dalam Negeri No. 5 tahun 1975 tersebut.

Sedangkan Keputusan Menteri Drlam Negeri No.5 tahun
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tahun 1975 ini sendiri adalah merupkan peruujudan sebagai 

aturan pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok pemerintahan di Daerah, tepatnya 

Bab III, bagian 16 tentang pengauasan, paragrap 3 tentang 

pengauasan umum, pasal 71 ayat 1,2,3 dan terutama pasal 3 

ayat 6 . Dilihat dari uraian tersebut namoak bahua kedudu- 

kan hukum Ituilkab cukup kuat.

2. Status dan Kedudukan Hukum Ditinjau Dari Pembari Tugas 

Peng auasan Ituilkab,

Tugas pengauasan Ituilkab, baik secara teoritis mau- 

pun secara praktis didapat dari pemberian tugas oleh Bupa

ti Kepala Daerah tingkat II. Hal ini secara teoritis da

pat dilihat pada pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No* 220 tahun 1979 tentang kedudukan Ituilkab. "Ituilkab 

adalah perangkat pengauasan umum yang diperbantukan kepa

da Bupati dalam kedudukannya sebagai kepala uilayah kabu

paten dalam melaksanakan tugas pengauasannya, yang secara 

taktis operasional berada di bauah Bupati .

ti maka Ituilkab berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam 

pelaksanaan pengauasan umum terhadap penyelenggaraan peme

rintahan di uilayahnya. Hal tersebut diatur dalam Keputu

san flenteri Dalam Negeri No. 220 tahun 1979 pasal 2.

kan tugas pengauasan umum Bupati, ditambah dengan tugas me- 

ngamankan semua kebijakan yang dilakukan oleh Bupati.

Karena kedudukannya yang diperbantukan kepada Bupa-

Secara praktis, Ituilkab selain bertugas melaksana-
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Berhubung dengan adanya kedudukan hukum dan tugas 

serta fungsi pengauasan Ituilkab tersebut lahirlah pertang- 

gungjauaban yang harus dipikul, yang secara taktis operasio- 

nal kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II,''■'yang diatur da

lam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.220 ta

hun 1979. Tanggungjauab secara taktis administratip kepada 

Inspektorat Uilayah Propinsi ( Ituilprop ).

3 * Funosi Ituilkab

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan semua tugas- 

nya Ituilkab mempunyai fungsi, sebagaimana diuraikan dalam

7
pasal 3 keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 / 1979 yakni,

a. Fungsi pemeriksaan.

Kata pemeriksaan, menurut arti katanya adalah: suatu 

perbuatan memeriksa, sedang kata memeriksa adalah melihat 

dengan teliti untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

Q

( baik-buruknya, salah-benarnya ) • Dari uraian tersebut 

Ituilkab dalam fungsi pemeriksaan ini, Ituilkab melihat de

ngan teliti, mencari tahu keadaan yang sebenarnya dari obyek 

yang diperiksa.

fungsi ini dilakukan terhadap setiap perangkat peme- 

rintah Kabupaten Daerah tingkat II, perangkat kota adminis

tratip, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan perang-

7
Insp ektorat Uilavah Prop insi / Kabup aten/ Kotamadv a , 

Korpri Sub Unit Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, 
19G0. h. 37

®UJS-Poeruadarminta, op. cit. h.739
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perangkat Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Daerah ting

kat II*

b* Pengujian dan Penilaian.

Arti kata pengujian, adalah: suatu pekerjaan menguji, 

Menguji adalah memeriksa sesuatu dengan batu uji ( sesuatu 

yang menjadi pedoman ) atau membandingkan dengan sesuatu

q
dengan suatu pedoman yang telah ditetapkan/ ditentukan. 

Pengujian bisa juga diartikan sebagai mencari /melihat se

suatu itu benar atau salah dengan melihat pada standar / pe

doman yang telah ditetapkan,

fungsi ini dilakukan oleh Ituilkab atas hasil lapo- 

ran berkala atau seuaktu-uaktu dari setiap unsur dan atau 

instansi di lingkungan pemerintah kabupaten dan pemerinta

han di bauahnya, serta unsur atau instansi di lingkungan 

Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Tingkat II atas petun- 

juk Bupati.

c. Pengusutan.

Pengusutan adalah pekerjaan mengusut, yakni peker

jaan memeriksa ( menyelidiki ) suatu perkara dan sebagainya 

yang belum terang* Mencari keterangan sesuatu sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya!^

Fungsi ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran la- 

poran atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau 

penyalahgunaan di bidang-bidang yang menjadi ueuenang pe

ngauasannya .

14
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d. Pemberi pnlayanan.

Fungsi ini memberikan pelayanan teknis administratip 

dan menginventarisasi semua peraturan perundangan, peraturan 

Daerah Tingkat I, Daerah tingkat II, serta Kebijaksanaan 

Menteri Dalam Negeri, Kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah 

tingkat I dan Kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah tingkat II 

yang bersangkutan.

4* PertanoQunoiauaban Peno auasan Ituilkab

Berhubung dengan kedudukan hukum dan adanya fungsi 

dan tugas Ituilkab, lahirlah dua pertanggungjauaban yang 

harus dipikul.

a* Tanggungjauab taktis operasional. J

Tanggungjauab ini disampaikan kepada Bupati Kepala 

Daerah tingkat II. Tanggungjauab ini disampaikan sehubungan 

dengan keriudukannyasebagai pjm£ajntu...Bupati dalam melaksana

kan tugas pengauasan terhadap uilayahnya. Ituilkab seca

ra nyata adalah aparat pengauasan fungsional akan tetapi 

apabila dikaitkan dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, 

Ituilkab tidak bisa lepas dari ruang lingkup tugas pengaua

san Bupati sendiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa memban- 

dingkan dengan Barinn Pengauasan Keuangan Dan Pembangunan 

( BPKP.), apabila BPKP. adalah aparat pengauasan fungsional 

yang benar-benar mandiri dalam fungsi dan tugas pengauasan- 

nya yang hanya bertanggungjauab pada satu jalur pertanggung- 

jauaban yakni kepada pemegang koordinasi pengauasan 

fungsional, sedang apabila Ituilkab fungsi pengauasannya

15
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masih terikat pada pertanggungjauaban Bupati.

Tanggungjauab ini diartikan sebagai, semua tindakan 

pengauasan yang dilakukan Ituilkab harus sesuai dengan pola 

pengauasan Bupati. Ruang lingkup / scope pengauasannya ti

dak boleh lepas dari lingkup pengauasan Bupati* Tanggung- 

jauab ini juga dalam artian segala hasil pengauasan Ituilkab 

harus dilaporkan dan dipertanggungjauabkan dihadapan Bupati.

Mengingat kedudukan, tugas dan fungsinya, tindakan 

pengauasan Ituilkab harus ditujukan untuk mengamankan semua 

kebijakan Bupati. Mengingat pula eratnya hubungan tugas pe

ngauasannya dengan Bupati, segala permasalahan yang tidak 

teratasi akan segera dibaua dan dipermasalahkan dengan Bu

pati sehingga menimbulkan suatu kondisi yang harus selalu 

berhubungan antara Ituilkab dengan Bupati.

b. Tanggungjauab taktis administratip.

Tanggungjauab ini disampaikan kepada Ituilprop. 

Tanggungjauab ini dalam artian Ituilkab uajib menyampaikan 

laporan hasil pemeriksaan / pengauasannya secara administra

tip, terperinci, berdasar pada uaktu dan pola yang sudah 

ditetapkan secara koordinatip, kepada Ituilprop.

Dalam hal pertanggungjauaban secara taktis operasio- 

nal tidak banyak menimbulkan permasalahan karena pertang

gung jauabannya langsung kepada Bupati dengan satu jalur an

tara pemberi tugas dan pertanggungjauabannya. ftpabila semua 

hasil kerja pengauasannya sudah dilaporkan dan dipertnnggung- 

jauabkan maka bersslah persoalan dan permasalahannyn.
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Dalam hal pertanggungjauabannya secara taktis admi

nistratip sering bisa menimbulkan permasalahan. Permasala

han ini bisa timbul berhubung dengan adanya dua jalur tugas, 

jalur pertama merupakan jalur pemberian pemberian tugas da

ri Bupati dan jalur satunya lagi merupakan pertanggungjaua

ban kepada Ituilprop.

Permasalahan bisa timbul , apabila ada suatu kebija- 

kan Bupati yang harus diamankan oleh Ituilkab karena tugas- 

nya, ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan peratu- 

ran atau kebijakan yang lebih atas tingkatannya. Hal ter

sebut menjadi masalah karena dihadapkan dengan tugas per

tanggung jauabannya secara taktis administratip kepada Ituil

prop yang mempunyai tugas melakukan semua tugas pengauasan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Permasalahan bisa pula 

timbul apabila dari hasil pengauasannya didapatkan kasus- 

kasus tertentu yano menyimpang, akan tetapi oleh Bupati ti

dak diperkenankan dilaporkan kepada Ituilprop, dengan demi- 

kian keobyektipan dan kelengkapan laporan tidak sesuai de

ngan fakta yang ada.

Apabila mendapatkan fakta permasalahan yang demikian 

maka titik berat pertanggungjauabannya adalah pada pertang- 

gungjauaban taktis operasional. Dalam artian Ituilkab me- 

nyampaikan laporan kepada Ituilprop atas dasar laporan yang 

sudah mendapat desposisi dari Bupati.

5* Eksistensi Peng auasan Ituilkab

Dalam suatu sistem manajemen organisasi, fungsi pe-

17
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Pengauasan mempunyai eksistensi yang kuat, dan bahkan ada - 

nya fungsi pengauasan adalah merupakan suatu keharusan.

Dalam suatu organisasi tanpa adanya fungsi pengauasan mus- 

tahil akan dapat dicapai suatu tujuan yang hendak dicapai 

dan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebaik apapun suatu 

rencana dan tujuan tanpa didukunn suatu pengauasan yang baik 

ffiustahil akan berhasil dalam pelaksanaannya, bahkan kelan- 

caran pelaksanaan kegiatan itu sendiri sulit dapat dicapai* 

Sehingga di sini terlihat bahua eksistensi fungsi pengauasan 

dalam suatu manajemen organisasi adalah sangat penting ada

nya, kuat kedudukannya dan besar pengaruhnya terhadap fung

si manajemen yang lain.

Keberadaan Ituilkab dalam sistem organisasi pemerin- 

tah daerah adalah sangat penting juga besar peranannya.

Hal ini mengingat. Ituilkab adalah lembaga / organ yang me- 

laksanakan / membantu tugas Bupati di bidang pengauasan. 

Letak arti pentingnya Ituilkab ini terlihat apabila kita 

perhatikan demikian kompleknya kegiatan kerja pemerintah 

Daerah yang dipimpin dan dikepalai oleh Bupati, demikian 

banyak bidang yang ditangani dan hendak dicapai dan juga de

mikian luas lingkup kerjanya.

Secara teoritis eksistensi pengauasan Ituilkab, 

terlihat jelas dalam pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 220 / 1979, yang menguraikan fungsi Ituilkab, yakni se

bagai pemeriksa* penguji, pengusut dan penginventarisasi

11
semua peraturan, baik dari daerah maupun pusat.

10

^ L o c * c i t . ,  Inspektorat Oenderal Depdagri.
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Secara praktis eksistensi pengauasan Ituilkab. terli- 

hat pada adanya pelimpahan secara penuh tugas pengauasan 

Bupati dan pertanggungjauabannya yang harus dibuat baik se

cara administratip maupun secara operatip,

6 . Susunan / Struktur Org anisasi Ituilkab

Susunan / struktur organisasi Ituilkab, pada umumnya 

secara praktis yuridis ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dae

rah tingkat I, bersamaan dengan uaktu pembentukan Ituilkab. 

Dalam praktek pembentukan Ituilkab ini harus disyahkan oleh 

surat Keputusan Nenteri Dalam Negeri. Pembentukan Ituilkab 

ini ditetapkan atas usul dari Bupati Kepala Daerah yang ber- 

sangkutan.

Secara teoritis yuridis susunan organisasi Ituilkab

ini bisa dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 

1 2
tahun 1979, yang pada prinsipnya mengatur bahua, susunan 

organisasi Ituilkab terdiri dari: - Sub. bagian tata usaha 

dan sub bagian pemeriksa-pemeriksa yang menangani bidang- 

bidang antara lain; bidang pemerintahan dan agraria, bidang 

keuangan dan peralatan, bidang pembinaan sosial politik dan 

kepegauaian, bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

Dalam melaksanakan tugasnya para pemeriksa ini dibantu oleh 

para pemeriksa pembantu-pemeriksa pembantu. Susunan organi

sasi ini memang demikian, tetapi dalam praktek tentu saja 

harus memperhatikan keadaan dan kemampuan daerah tingkat II 

masing-masing, baik melihat kemampuan persediaan personilnya

19

12Ibiri., h .39
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maupun segala keperluan yang harus diadakannya.

7. Ruang Ling kup dan Bidang Yang Menjadi Uewenano 

Peng auasanny a .

Sebagaimana kita ketahui bahua pengauasan Ituilkab 

adalah merupakan pengauasan umum, oleh karenanya ruang ling- 

kup pemeriksaannya meliputi semua aspek manajemen yang per- 

lu mendapat perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mu- 

tu penanganannya, sehingga ruang lingkup pemeriksaannya me

liputi :

Pemeriksaan keuangan, yang ditekankan pada pembukuan dan 

prosedur-prosedur yang erat hubungannya dengan pembukuan, 

Penilaian terhadap ketaatan pada peraturan perundang-un- 

dangan yang berlaku baik peraturan tertinggi sampai yang 

terrendah tingkatannya, termasuk kebijakan tertulis yang 

bersangkutan dengan bidang yang diperiksa.

Pengujian tentang efisiensi dan kehematan dalam pengenda- 

lian manajemen terutama penggunaan sarana yang tersedia 

pada obyek yang diperiksa.

-. Pengujian adakah hasil atau manfaat yang hendak dicapai 

oleh suatu program telah dapat dicapai secara efektip.

Dua poin yang pertama diarahkan pada hal-hsl yang te

lah terjadi / terjadi pada massa lalu, karena bersifat repre

sip, sedang dua poin yang terakhir ditujukan untuk memper- 

baiki kegiatan atau operasi di massa depan, karenanya bersi

fat preuentip.

Dari ruang lingkup tersebut di atas, sasaran pemerik-

20

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI FUNGS I PENGAUASAN INSPEKTORAT ... BUDI SANTOSO



1 7
saan operaional Ituilkab meliputi bidang-bidang

a. Bidang pemerintahan dan agraria, yang mencakup:

a.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah ting

kat II, termasuk di dalamnya adalah, pelaksanaan 

sinkronisasi dan koordinasi pemerintahan kabupaten 

dengan instansi vertikal di lingkungan pemerintahan 

daerah tingkat II; Pembinaan terhadap uilayah baua- 

han, yakni:Pembantu Bupati, Kecamatan, Desa dan Ke- 

lurahan; dan Kependudukan.

a.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tingkat II, 

yang meliputi: DPRD. tingkat II, Sekretariat DPRD, 

Badan perencanaan pembangunan daerah, Dinas-dinas 

daerah, Badan usaha milik daerah dan tata hukum.

a.3. Pemerintahan uilayah kecamatan se Kabupaten daerah

tingkat II, termasuk didalamnya: koordinasi dan sin

kronisasi Muspika dengan instansi vertikal di Keca

matan yang bersangkutan; dan pelaksanaan tugas di 

bidang-bidang keamanan dan ketertihan umum, pembi

naan masyarakat, kesejahteraan rakyat, perekonomian, 

pembangunan dan pemerintahan.

a.4. Pemerintahan desa / Kelurahan se Kabupaten daerah 

tingkat II, termasuk didalamnya: susunan organisa

si dan tata kerja pemerintahan desa / Kelurahan 

dan perangkat desa, tata cara pemilihan dan peng-

13
Data Hasil Observasi. Berasal Dari Pengamatan La-- 

poran-laporan yang dibuat Ituilkab,
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penganqkatan dan pemberhentian kepala desa / lurah 

dan perangkatnya; hak, ueuenang kepala desa / lurah, 

administrasi perkantoran desa, sumber-sumber penda- 

patan desa dan tugas-tugas lainnya.

a.5. Urusan agraria di Kabupaten Daerah tingkat II, yang 

di dalamnya termasuk: tata guna tanah; sengketa ta- 

nah; dan masalah pembebasan tanah.

Pengauasan operasional pada bidang ini Ituilkab me- 

laksanakan ketiga fungsi pengauasan, yakni: fungsi pemerik

saan, pengujian dan pengusutan. Pemeriksaan pelaksanaan 

urusan umum dan daerah dilaksanakan secara rutin , juga da- 

lam kasus-kasus tertentu diadakan pemeriksaan mendadak mau

pun pengujian terhadap data tertentu yang perlu diuji kebe- 

narannya.

Pengauasan terhadap pemerintahan Kecamatan dan Desa 

dilakukan dengan memeriksa beberapa Kecamatan / Desa seba

gai sampel / contoh yang riianggap dapat meuakili beberapa 

atau seluruh uilayah Kecamatan dan Desa yang ada. Penga

uasan juga dilaksanakan dengan memberikan pengujian pada 

laporan yang disampaikan Kecamatan kepada Kabupaten.

Pengauasan terhadap urusan agraria dilakukan dengan 

memeripsa langsung kantor agraria maupun pengujian data 

yang ada di Kecamatan, karena dalam setiap urusan agraria 

pihak pemerintah kecamatan juga terlibat di dalamnya.

b. Bidang keuangan, perlengkapan dan peralatan daerah, 

yang mencakun i
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h.1. Pelaksanaan penge.l olaan administrasi keuangan daerah 

yang meliputi: penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, yakni meneliti terhadap cara ketepatan 

uaktu dan syarat-syarat lainnya; pelaksanaan anggaran 

pendapatan belanja daerah, yakni veriv/ikasi penelitian 

terhadap cara pengerjaan buku-buku, pemegang kas dae

rah .

b.2. Dinas pendapatan daerah dan cabang-cabangnya, yang

di dalamnya meneliti mengenai : Dasar hukum pemungu- 

tan daerah; kelancaran pemasukan pendapatan daerah; 

pengurusan administrasi dan pelaksanaan pungutan pen

dapatan daerah •

b.3. Bendaharauan rutin Kabupaten Daerah tingkat II,

yang di dalamnya meliputi : pengurusan administrasi; 

pengurusan PPN dan MPQ; Atasan langsung bendaharauan.

b.4. Belanja pegauai f gaji, yang termasuk di dalamnya pe- 

meriksaan terhadap bendaharauan gaji; pembuatan daftar 

gaji ; pengurusan beras; pembayaran uang lembur; tun- 

jangan khusus dan pembayaran se jenisnya .•

b,5. Perusahaan Daerah tingkat II, yang di dalamnya meme

riksa mengenai organisasi dan personalia perusahaan; 

dan pembukuan serta prosedur kerja perusahaan,

b . 6 . Pelaksanaan pengelolaan barang pemerintah ( baik pu- 

sat maupun daerah ) di tingkat II yang di dalamnya 

meliputi pemeriksaan; pengadaan dan pemeliharaan ba

rang; penyeuaan dan pengusahaan; pengendalian; dan tun- 

tutan perbendaharaan dan ganti rugi barang.
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Pengauasan pada bidang ini, Ituilkab terutama melak- 

sanakan fungsi pemeriksaan dan fungsi pengusutan. Pemerik

saan tidak hanya meliputi pemeriksaan buku, akan tetapi ju

ga diteliti keadaan yang sebenarnya. Pengusutan dilaku

kan dalam hal diduga ada suatu ketidak cocokan antara data 

yang tertulis dengan keadaan yang sebenarnya*

c. Bidang pembangunan, yang mencakup pengauasan mengenai :

c.1. Proyek-proyek pembangunan daerah tingkat I ( baik

Inpres maupun non Inpres), yang didalamnya meliputi: 

Perencanaan, yakni prosedur pengesahan daftar usulan 

/ isian proyek daerah dan proses pengadaan dan pem- 

basan tanah; administrasi proyek, yakni mulai pem- 

buatan daftar rekanan mampu, pelaksanaan lelangan 

dan pelaksanaan proyek; administrasi keuangan; rea- 

lisasi keuangan; laporan triuulan; dan pemeriksaan 

fisik proyek,

c.2. Pembangunan proyek bantuan pembangunan daerah ting

kat II, di lingkungan pemerintah kabupaten daerah 

tingkat II, yang meliputi pengauasan mengenai: pe- 

rencanaan; administrasi proyek; administrasi keua

ngan; dan pemeriksaan fisik proyek.

c.3. Pembangunan program bantuan sekolah dasar di Kabu

paten daerah tingkat II.

c.4* Pembangunan program bantuan pembangunan sarana ke- 

sehatan, di Kabupaten daerah tingkat II.

c.5. Dan Pembangunan-pembangunan lain yang ada di Kabu-
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paten daerah tinqkat II yang pelaksanaannya ada pada 

pemerintah daerah.

Pengauasan operasional pada bidang ini Ituilkab me- 

laksanakan fungsi pemeriksaan, dengan selalu memonitor dan 

meneliti proses pelaksanaan proyek, Pemeriksaan terutama 

sekali dalam hal administrasi keuangan proyek untuk pemba- 

yaran fisik proyek yang sudah terrealisir. Pemeriksaan 

terutama dalam hal proyek hampir diserahkan, untuk direali- 

sir keuangannya.

d.Bidang sosial politik dan kepegauaian, yang mencakup .pe

ngauasan mengenai :

d*1. Sasaran bidang sosial politik di Kabupaten daerah 

tingkat II, yang didalamnya mengauasi mengenai: 

Organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pembinaan, 

baik pembinaan umum, kesatuan bangsa, ketertiban 

umum dan pertahanan sipil, pembinaan masyarakat m B U -  

pun pengamanan.

d.2. Pembinaan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten dae

rah tingkat II, yang di dalamnya meliputi pengaua

san mengenai: persiapan penyelenggaraan pemilu; 

keuangan; pembekalan dan perhubungan,

d,3. Kepegauaian di Kabupaten daerah tingkat II, yang

di dalamnya meliputi pengauasan mengenai: penentuan 

kebutuhan pegauai; Tata usaha kepegauaian; pengadaan 

pegauai; pengelolaan mutasi pegauai; penempatan pe

gauai / penunjukan jabatan; administrasi pensiun;
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pembinaan disiplin pegauai; peningkatan pengabdi'an, 

keahlian dan ketrampilan pegauai; kesejahteraan pe

gauai; sarana kerja.

Pengauasan operasional pada bidang sosial politik 

Ituilkab disamping mengauasi organisaei-organisasi masal 

baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat politik, te- 

rutama Ituilkab mengauasi lembaga / instansi yang beruenang 

membina organisasi-organisasi tersebut* Titik berat penga

uasannya adakah pembinaan yang diberikan sudah sesuai de

ngan pedoman yang ditentukan dan memadai kebutuhan yang di- 

perlukan. Dalam hal pengauasan menjelang kegiatan pemilu, 

kegiatan pengauasan jauh lebih tajam dan teliti demi menun- 

jang kesuksesan pemilu yang merupakan peristiua penting da

lam kehidupan kenegaraan kita. Pengauasan meliputi segala 

aspek yang sangat diperlukan untuk menunjang kesuksean pe

milu, baik aspek persiapan materi maupun non-materi.

Pengauasan untuk bidang kepegauaian, Ituilkab me

ngauasi secara umum pendayagunaan pegauai yang ada* Penga

uasan meliputi,sudahkah sesuai dengan kebutuhan yang diper

lukan dan pengauasan keadaan kualitas pegauai, baik itu kua- 

litas kerja maupun kualitas pribadi pegauai.

e. Bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, yang mencakup 

mengenai pengauasan :

e.1* Badan usaha unit desa / Koperasi unit desa di Kabu

paten daerah tingkat II, yang di dalamnya mengaua

si: Struktur organisasi; badan hukum; kegiatan; pe- 

ranannya dalam pengembangan desa.
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e.2* Bimbingan masal / instruksi masal, di Kabupaten,

yang di dalamnya meliputi pengauasan: Struktur orga

nisasi; Realisasi areal; penyediaan saprotan; pupuk 

dan pestisida; penyaluran kredit; produksi dan pema- 

saran*

e.3* Bencana alam di Kabupaten, yang di dalamnya mengaua- 

si: Lokasi bencana, keuangan dan proyek.

e.4. Tebu rakyat intensifikasi ( TRI ) di Kabupaten,yang 

di dalamnya meliputi pengauasan: Kebijaksanaan umum; 

areal; perkreditan; sarana produksi; pengembangan 

koperasi; pembeayaan.

Pengauasan operasional pada bidang ekonomi dan kese- 

jahteraan masyarakat ini Ituilkab mengauasi kegiatan pereko- 

nomian masyarakat, yang titik beratnya adalah masyarakat de

sa. Di samping itu Ituilkab terutama sekali mengauasi pro- 

gram-program baru pemerintah yang ada hubungannya dengan 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pengauasan melipu

ti sudahkah program baru tersebut dilaksanakan dengan benar, 

sesuaikah program tersebut untuk masyarakat dan perlu dikem- 

bangkan atau tidak program tersebut* Dalam hal suatu pro

gram baru gagal, Ituilkab juga ikut meneliti apa yang 

mengakibatkan gagal dan adakah kegagalan itu karena suatu 

kesalahan dan penyeleuengan dalam pelaksanaannya*
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SIFAT, BENTUK DAN PROSEDUR TATA KERJA 

PENGAUASAN INSPEKTORAT UILAYAH KABUPATEN

1 # Sifat Dan Bentuk Peno auasan

Pada prinsipnya, secara teoritis type macam penga

uasan itu dapat digolongkan menjadi empat macam pengauasan, 

yang dikategorikan menurut dasar pengauasan, yakni: berda

sar obyek/ bidang pengauasan; subyek pengauasan; tujuan/

12
sifat pengauasan dan berdasar bentuk pengauasan.

a. Pengauasan berdasar obyek / bidang yang diauasi.

Macam pengauasan ini dapat dibagi dalam enam type 

pengauasan, yakni:

a.1. Pengauasan keuangan, adalah pengauasan di bidang

keuangan yang meliputi anggaran dan belanja daerah.

a.2 . Pengauasan material, adalah pengauasan di bidang 

penggunaanf pengadaan, penginventarisasian semua 

bahan material, perlengkapan dan peralatan peme- 

rintah daerah.

a.3. Pengauasan kualitas, adalah bersangkutan dengan

sesuatu yang telah dihasilkan dari suatu kegiatan

a.4, Pengauasan personil, adalah pengauasan terhadap 

semua persohil penierintah^daerah, baik dalam hal 

kualitas kerja, kesetiaan, kejujuran dan lain-lain.

a.5. Pengauasan prosedur, adalah pengauasan mengenai 

bagaimana tata kerja, keuenangan dan hak organ /

BAB III

1 7
‘Kantor Menteri Negara Penertiban Aparatue Negara, 

Kebiiakan Dan Lanokah-Lanakah Penertiban Aparatur Neq ara, 
Tfl“- IV ) h., 25 - 27 20
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aparat pemerintah daerah yang telah maupun yang se- 

dang dilaksanakan, sesuai atau tidak dengan pedoman.

a .6 •Pengauasan umum, adalah pengauasan yang tentu saja 

meliputi banyak bidang yang diauasi.

Dalam bab II, sub bab 2 telah dikemukakan bahua 

fungsi Ituilkab adalah sebagai pembantu Bupati dalam tugas 

pengauasan umum atas jalannya pemerintahan di daerah,

Berdasar peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 

197A. bab III bidang pengauasan umum terhadap jalannya pe

merintahan daerah meliputi: pengauasan bidang keuangan, pe

merintahan, kepegauaian, peralatan, pembangunan dan lainnya, 

Apabila kita analisa, fungsi Ituilkab dari enam ty

pe pengauasan berdasar obyek/ bidang pengauasannya, dapat 

disimpulkan bahua fungsi pengauasan Ituilkab adalah menca- 

kup keenam kriteria pengauasan tersebut di atas, Dan dari 

sini pula dapatleh dikatakan bahua fungsi tersebut adalah 

merupakan fungsi pengauasan umum, Oadi dari segi bidang 

yang diauasi Ituilkab mempunyai sifat pengauasan umum,

b, Pengauasan berdasar subyek / pelaku pengauasan,

Macam pengauasan ini dapat dibagi dalam enam type

pengauasan, yskni :

b.1, Pengauasan intern, pengauasan yang dilakukan oleh

pengauas di dalam unit organisasi itu sendiri.

b,2. Pengauasan ekstern, yang merupakan kebalikan dari 

pengauasan intern, oleh petugas di luar unit orga

nisasi itu sondiri.

29

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI FUNGS I PENGAUASAN INSPEKTORAT ... BUDI SANTOSO



b.3. Pengauasan fungsional, pengauasan yang dilakukan 

oleh petugas sesuai fungsinya.

b.4. Pengauasan operasional, yang dilakukan oleh atasan 

langsung menurut herarki.

b.5. Pengauasan formil, yang dilakukan oleh petugas pe

ngauasan secara resmi.

b.6 . Pengauasan informil, yang dilakukan oleh masyarakat 

baik secara langsung maupun melalui uakilnya di De- 

uan Peruakilan Rakyat dan Pers.

Apabila ditinjau dari kriteria enam type tersebut, 

Ituilkab sebagai subyek pengauas termasuk melaksanakan type 

yang mana ? Untuk menganalisa den menjauab pertanyaan ini, 

kita dapat melihat uraian terdahulu mengenai pemberi tugas 

dan tanggungjauab pengauasan dan kedudukan Ituilkab dalam 

organisasi pemerintahan daerah.

Ituilkab sebagai suatu organ pengauasan dalam orga

nisasi pemerintahan daerah adalah yang juga berkedudukan 

di dalam sistem organisasi pemerintah itu sendiri. Di sini 

dalam artian segala urusan kerja kegiatan Ituilkab adalah 

merupakan sebagaian lingkup kerja pemerintah daerah, ata

san langsung Ituilkab adalah juga merupakan penguasa tung- 

gal f kepala daerah Kabupaten, sehingga apabila dilihat da

ri sini maka type pengauasan yang dilakukan Ituilkab adalah 

pengauasan intern.

Ituilkab dalam uraian terdahulu sudah dijelaskan bah

ua tugasnya melaksanakan tugas pengauasan Bupati, tugas pe-
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pengauasan ini adalah merupakan tugas pengauasan melekat 

oleh atasan langsung sebagai penguasa tunggal di daerah ke

pada semua aparat bauahannya ( type pengauasan operatip ). 

Kemudian pengauasan ini dilimpahkan secara penuh kepada It

uilkab, ( Ualaupun secara formil sudah dilimpahkan secara 

materiel, tugas pengauasan melekat Bupati ini tetap tidak 

bisa lepas riari dirinya ), apabila dilihat dari sini dapat 

dikatakan bahua pengauasan Ituilkab adalah termasuk pengaua

san operatip, ualaupun secara tidak langsung,

Ituilkabsebagai organ / lembaga dala pemerintah dae

rah, sudah jelas sebagai organ / lembaga pengauasan, lebih- 

lebih bila dilihat dari tanggungjauab administratip kepsda 

Ituilprop, maka dengan demikian fungsi pengauasan yang di

lakukan adalah type pengauasan fungsional.

Jadi bila dilihat dari uraian di atas dapat disimpul- 

kan bahua Ituilkab sebagai organ pengauasan melaksanakan 

type pengauasan fungsional sekaligus juga type operasinal 

dalam suatu intern pemerintahan daerah.

c. Pengauasan berdasar tujuan / sifat pengauasan.

c.1 . pengauasan preventip: pengauasan yang dilakukan

yang bersifat mencegah penyeleuengan f penyimpangan 

dengan melalui pengecekan terhadap syarat-syarat 

peraturannya.

c.2, Pengauasan prosesip: Pengauasan yang dilakukan sela- 

ma proses / kegiatan berjalan, agar dalam pelaksa- 

naannya tidak terjadi penyimpangan.
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c.3. Pengauasan represip: adalah pengauasan yang dilaku

kan setelah ada indikasi penyeleuengan, dengan tu- 

juan memberikan tindakan koreksi.

Dari tiga type pengauasan ini, pada prinsipnya Ituil

kab melaksanakan tiga type ini* Dari sini dapatlah dikata- 

kan pula bahua sifat pengauasan Ituilkab adalah bersifat 

umum.

d. Pengauasan berdasar bentuk pengauasan.

Pengauasan ini dapat dikategorikan dalam enam type:

d.1. Pengauasan langsung, yakni pengauasan yang dilakukan 

dengan mengadakan kunjungan di tempat kegiatan,

dan melihat langsung kegiatan yang dilakukan secara 

faktual.

d.2. Pengauasan tidak langsung, yakni dengan menerima 

laporan-laporan, tidak melihat langsung faktanya.

d.3* Pengauasan teratur dan berkala, yakni yang dilaku

kan secara teratur dan dalam uaktu yang rutin.

d.4. Pengauasan mendadak / kejutan, yakni yang dilakukan 

secara tiba-tiba tanpa memberi tahu obyek yang 

diauasi •

d.5. Pengauasan uji coba ( Sampling f Steekprof ) yaitu 

pengauasan dengan mengambil beberapa bagian sebagai 

contoh untuk diperiksa.

d.6 . Pengauasan secara menyeluruh.

Dari enam type pengauasan berdasar bentuk pengauasan 

ini, Ituilkab melaksanakan semua type pengauasan tersebut.

32

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI FUNGS I PENGAUASAN INSPEKTORAT ... BUDI SANTOSO



33

Enam type pengauasan yang dilakukan Ituilkab ini jeles 

akan terlihat apabila kita melihat tugas yang dilaksanakan. 

Pengauasan langsung, dilaksanakan terhadap obyek pengauasan 

semua aparat / organ pemerintah daerah, Pengauasan tidak 

langsung, dilaksanakan pada laporan-laporan berkala dari 

setiap unsur atau instansi di lingkungan pemerintah daerah 

Kabupaten, kota administratip, kecamatan dan desa atau di 

lingkungan Departemen Dalam Negeri di Kabupaten* Pengaua

san teratur dan berkala dilaksanakan pada obyek pengauasan 

di bidang pembinaan sosial politik, pembangunan dan pemerin- 

tahan umum, Sedang pengauasan uji coba dilaksanakan pada 

tugas pengauasan yang obyeknya meliputi kecamatan dan desa, 

karena pekerjaannya terlalu luas maka diambillah contoh da

ri salah satu kecamatan / desa yang dianggap dapat meuaki-

li beberapa f seluruh kecamatan / desa yang ada.

2. Prosedur dan Tata Ker.ja Peno auasan Ituilkab.

organ dan suatu kegiatan bekerja untuk mencapai sesuatu tu- 

juan tertentu; Tata kerja adalah suatu urutan, susunan ker

ja dalam dalam suatu rangkaian kegiatan kerja*

nentukan suatu program atau suatu rencana operasional yang 

terdiri dari serangkaian aktifitas, kegiatan dari suatu sua- 

tuorganisasi, yang biasanya ditentukan dalam batas uaktu ter

tentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; kemudian 

dilanjutkan dengan pelaksanaan pengauasan; Dan diakhiri de-

Prosedur, ?dalah suatu cara bagaimana suatu alat /

Prosedur dan tata kerja, ini pada aualnya adalah me-
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dengan tindak akhir pengauasan, baik berupa pelaporan mau

pun berupa tindak lanjut pengauasan,

Secara teoritis yuridis, ebagai aparat pengauasan 

fungsional, Ituilkab dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya

11
tersusun dalam suatu prosedur dan tata kerja sebagai berikut.

a. Penyusunan program, rencana kerja pengauasan:

a«1. Ituilkab menyusun rencana kerjanya dalam bentuk

usulan program kerja pengauasan tahunan ( yang selan- 

jutnya disingkat PKPT.) sesuai dengan petunjuk Men- 

teri koordinator Ekonomi keuangan dan Industri (yang 

disingkat MENKO EKUIN.) dan Pengauasan Pembangunan 

( Yang disingkat UASBANG.).

a,2. Usulan PKPT. tersebut disusun oleh Badan Pengauas

Keuangan dan Pembangunan ( Yang selanjutnya dising

kat BPKP.), menjadi PKPT, setelah dikonsultasikan 

dengan daerah yang bersangkutan Hengan berpedoman 

pada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh MENKO 

EKUIN dan WASBANG.

a.3. Kepala BPKP, memberikan pertimbangan pada MENKO

EKUIN dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Na- 

sional mengenai anggaran pelaksanaan PKPT. tahun 

tersebut pada poin a.2 . untuk menjamin keserasian 

dan keterpaduan pelaksanaan pengauasan.

13
Inspektorat Uilayah Kabupaten Nganjuk, Lampiran 

Instruksi Presiden RI Wo. 15 / 1983, Bab IV, pasal 5 dan 6 
Difoto copy Dari Salinan Dari Salinan Sekretariat Uakil 
Presiden R I .
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b. Pelaksanaan pengauasan.

Setelah P K P T . terbentuk segera dilaksanakan pengaua

san secara berjenjang, menurut tata kerja sebagai berikut:

b.1. Ituilkab melaksanakan pengauasan berdasar petunjuk 

MENDAGRI. dan Bupati kepala daerah sesuai dengan 

PKPT. yang sudah terbentuk.

b.2* Pelaksanaan pengauasan tersebut dikoordinasi secara 

tehnis oleh BPKP. sesuai dengan PKPT,

b.3. Hasil kegiatan pengauasan yang dilakukan Ituilkab 

dibahas secara umum oleh MENKO EKUIN. dan UASBANG

dengan kepala BPKP,, serta aparat lainnya yang diang-

i
gap perlu.

b*4* Hasil pembahasan tersebut dipergunakan sebagai bahan 

MENKO EKUIN. dan UAS BANG, untuk memberikan petun- 

juk-petunjuk bagi penyusunan rencana PKPT* sesuai 

prioritasnya yang berlaku bagi seluruh aparat penga

uasan fungsionil, untuk tahun kerja kemudian.

Pelaksanaan,.pengauasan, secara praktis, dalam tubuh 

organisasi Ituilkab membagi tugas-tugas pengauasan ini kepa

da para pemeriksa-pemeriksa sesuai dengan bidang tugas ma- 

sing-masing pemeriksa yang tercermin dalam program kerja 

para pemeriksa.

Dalam praktek, langkah prosedur dan tata kerja ini 

sudah terpola. Dalam praktek keadaannya memang sudah demi

kian, hal ini mengingat bahua langkah-langkah ini juga meru

pakan, suatu peruujudan bentuk koordinasi antar aparat penga- 

uesan fungsional yang harus diterapkan.
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Dalam kegiatan pengauasan ini untuk mendapatkan ha

sil pemeriksaan yang berdaya guna dan berhasil guna dibuat 

beberapa t a h a p a n ^ :

b.5. Tahap persiapan pemeriksaan.

Tahap persiapan pemeriksaan ini dimaksudkan agar pe- 

polaksanaan pemeriksaan berjalan lebih terarah dan diperlu- 

kan informasi umum tentang kegiatan / program yang akan di- 

periksa, untuk itu maka dibuatlah langkah-langkah:

-. penentuan sasaran, ruang lingkup dan daerah / lokasi pe

meriksaan.

Penentuan susunan / komposisi pemeriksa.

-• Penyusunan program kerja pengauasan.

-. Pengumpulan dan penelaahan data dan informasi umum ter

masuk kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Penentuan uaktu pemeriksaan.

Langkah-langkah pada tahap persiapan ini dimaksudkan 

agar kerja pengauasan lebih teliti dan terarah. Mengingat 

tugas pemeriksaan adalah tugas yang bertujuan untuk membe- 

nahi sesuatu yang kurang.baik, oleh karenanya maka untuk 

tugas ini yang bertugas harus benar-benar siap dan mengua- 

sai segala permasalahannya, sehingga memerlukan suatu per

siapan yann baik. Sukses atau tidaknya langkah persiapan 

ini tentu saja sangat berpengaruh pada tahap-tahap kerja 

pemeriksaan berikutnya.
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^ B P K P . ,  Surat Edaran Wo: SE-76/1984 tanggal 2 April 
1984, Tata Cara Peng auasan Atas Instansi Pemerintah«Jakarta, 
1984, h ., 1 .
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b . 6 . Tahap pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan kegia

tan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian kegiatan atau 

program yang mengandung kelemahan yang memerlukan pemerik

saan yang lebih mendalam. Terhadap kelemahan yang sudah 

diidentifikasikan dikumpulkan fakta-fakta untuk memantap- 

kan temuan hasil pemeriksaan sehingga dapat diberikan sua

tu pendapat, kesimpulan dan rekomendasi perbaikannya.

Pelaksanaan pemeriksaan ini meliputi beberapa langkah: 

-♦ Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek yang di- 

periksa.

Pelaksanaan langkah kerja yang ada dalam program kerja 

pemeriksaan.

Menuangkan hasil pelaksanaan langkah kerja pemeriksaan 

ke dalam kertas kerja pemeriksaan ( KKP.)«

-• Pembicaraan temuan hasil pemeriksaan untuk memperoleh 

komentar / tanggapan dari obyek yang diperiksa.

Tahap pelaksanaan pemeriksaan ini merupakan tahap 

kerja yang sangat perlu dan menentukan, sebab kerja penga

uasan yang sesungguhnya dan penuangannya dalam kertas ker

ja pemeriksaan ada pada tahap ini.

S e g B l a  s e s u a t u  y a n g  d i d a p a t k a n  d a r i  t a h a p  i n i  a d a 

lah h a m p i r  d a p a t  d i k a t a k a n  m e r u p a k a n  h a s i l  d a r i  k e s e l u r u h a n  

t a h a p  k e r j a  y a n g  s u d a h  d i l a k s a n a k a n ,

3. Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP.)

Dari kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan 

harus dibuatkan laporan hasil pemeriksaan secara tertulis.
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LHP, ini selain merupakan suatu keuajiban Ituilkab sebagri 

sparat pengauasan fungsional terhadap Bupati sebagai pembe- 

ri tugas dan pemegang koordinasi di atasnya juga merupakan 

suatu peruujudan koordinasi pengauasan secara umum dan me- 

nyeluruh. Oleh karenanya maka LHP. ini saya bahas dalam 

satu sub bab secara tersendiri.

a. Tahap pelaporan hasil pemeriksaan.

Untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan, agar dapat

1 5
dipertanggungjauabkan perlu ditempuh langkah-langkah : 

a . 1. Merevieu kertas kerja pemeriksaan.

a.2. Menyusun konsep LHP. berdasar kertas kerja pemerik

saan yang sudah direvieu. 

a*3. Hembicarakan konsep LHP, dengan penanggungjauab 

obyek yang diperiksa.

LHP. ini antara lain bertujuan agar temuan, kesim- 

pulan, rekomendasi dan komentar hasil pemeriksaan dikomuni- 

kasikan secara resmi kepada pejabat yang beruenang untuk 

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi atau yang per

lu mengetahui informasi tersebut. Pelaporan hasil pemerik

saan di sini dimaksudkan adalah LHP. dalam bentuk dan ling

kup materi tiap obyek yang diauasi.

b. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu bentuk 

koordinasi umum.

Karena kedudukan dan fungsi Ituilkab di bauah tang- 

gungjauab Bupati, maka LHP. yang dibuat Ituilkab harus di-

15Ibid. . h.,2.
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sampaikan keparia Bupati sebagai penanggungjauab pengauasan 

di daerah tingkat II. LHP. yang dibuat Ituilkab ini tern- 

busannya disampaikan kepada Gubernur kepala daerah tingkat I 

sebagai pimpinan koordinasi pengauasan di daerah, yang pro

ses penyampaiannya melalui Ituilprop sebagai aparat pengaua- 

sannya Gubernur. LHP. ini disampaikan juga kepada BPKP. yang 

proses penyampaiannya melalui peruakilan BPKP. di Daerah. 

Apabila dari hasil pengauasannya ada permasalahan yang mempu- 

nyai dampak luas, baik terhadap jalannya pemerintahan, pemba

ngunan maupun terhadap kehidupan masyarakat, LHP. ini disam

paikan juga kepada P1ENK0 EKUIN DAM UA5BANG.

Tembusan yang hendak disampaikan terlebih dahulu Harus 

mendapat desposisi terlebih dahulu dari Bupati. Bupati se- 

belum memberikan desposisi terlebihdahulu memeriksa isi la

poran hasil pemeriksaan tersebut. Apabila menurut Bupati 

ada permasalahan-permasalahan yang dianggapnya tidak perlu 

disampaikan dalam tembusan, baik itu disebabkan permasalahan 

itusudah atau sedang ditangani, ataupun apabila dianggap per

masalahan itu segera dapat diselesaikan. Setelah Bupati me

meriksa dan meneliti,berkas LHP. dikembalikan kepada Ituilkab 

untuk diperbaiki dan disempurnakan, baru setelah LHP. disem- 

Purnakan dan mendapat desposisi dari Bupati, tembusan LHP. 

disampaikan pada alamat yang dituju.

Dengan adanya tembusan yang harus dibuat oleh Ituilkab 

kita dapat melihat adanya suatu hubungan koordinasi antar 

aparat pengauasan fungsional.
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c. Bentuk-bentuk laporan hasil pengauasan.

LHP. yang harus dibuat oleh Ituilkab ada dua bentuk, 

yang terbentuk atas dasar uaktu dan isinya*

c.1. 8 erdasar isinya, LHP. ada dua type, yakni:

-. LHP. sebenarnya, yang isinya lengkap, biasanya 

di dalamnya terdiri daripada ringkasan hasil pe

meriksaan dan uraian hasil pemeriksaan*

-. LHP. yang isinya hanya menyajikan daftar / index 

hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan peme- 

riksaannya dan sedang ataupun akan dibuatkan 

LHP. sebenarnya yang lengkap,

c.2. Berdasar uaktu LHP. harus disampaikan, terbagi da

lam tiga type laporan, yakni:

-. Laporan bulanan, adalah LHP yang harus dibuat dan 

disampaikan setiap satu bulan sekali dan penye- 

rahannya dibatasi paling lambat tanggal torten- 

tu. LHP. bulanan ini biasanya hanya berbentuk 

LHP. index, yang baru kemudiannya disusuli LHP. 

lengkap.

-♦ Laporan triuulan, adalah LHP. yang harus dibuat 

dan disampaikan setiap tiga bulan, yang biasanya 

berisi inventarisasi laporan bulanan yang leng

kap untuk melengkapi laporan index bulanan,

-• Laporan tahunan adalah LHP. yang harus dibuat 

Ituilkab pada tiap akhir tahun program kerja
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pengauasan, yang berisi index laporan selama 

satu tahun kerja dan laporan lengkap yang belum 

terkirim.

4. Tindak Lanjut Pemeriksaan

Fungsi dan tugas Ituilkab adalah sebagai pemeriksa 

yang bertugas memeriksa saja, oleh karenanya apabila dalam 

pengauasannya Ituilkab menemukan suatu penyeleuengan atau 

kesalahan, Ituilkab tidak mempunyai ueuenang untuk memberi

kan tindakan berupa sanksi. Dalam hal ini Ituilkab berhak 

mengusulkan atau menyampaikan suatu usulan tindakan yang 

8 icantumkan dalam rekomendasi laporan hasil pemeriksaannya 

kepada aparat yang lebih berkuasa.

Ituilkab dalam meuujudkan tindak lanjut pemeriksaan 

agar rekomendasi yang tercantum dalam LHP. dapat mencapai 

tujuan maka pemeriksa harus mengikuti tindak lanjut yang di

lakukan oleh pejabat yang beruenang. 'Untuk hal tersebut 

maka perlu ditempuh langkah-langkah:

a. Hcmonitor pelaksanaan tindak lanjut yang diberikan.

b. Menegaskan kembali rekomendasi, apabila tindak lanjut 

yang diusulkan belum dilaksanakan.

41

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI FUNGS I PENGAUASAN INSPEKTORAT ... BUDI SANTOSO



HUBUNGAN KOORDINASI KEGIATAN PENGAUASAN 

ITUILKAB DENGAN APARAT PENGAUASAN LAINNYA 

( DENGAN BPKP, ITUILPROP DAN DPRD )

Koordinasi adalah suatu pengsfcuran yang tertib dari 

kumpulan / gabungan kegiatan untuk menciptakan kesatuan tin

dakan dalam mencapai tujuan.

Pada prinsipnya suatu koordinasi kerja dalam satuan 

organisasi kerja adalah sangat penting artinya, lebih-lebih 

dalam hal koordinasi kerja pengauasan. Hal ini penting me- 

ngingat, dengan koordinasi kita dapat mencapai suatu kesa

tuan tindakan dan dapat menghindari kesimpang-siuran kerja.

Dalam praktek kegiatan pengauasan kita, sebelum ada 

kebijaksanaan koordinasi pengauasan yang tegas dan terperin- 

ci, sehubungan adanya beberapa aparat pengauasan yang secara 

organisatoris aparat pengauasan tersebut berdiri sendiri 

yang mempunyai sasaran yang berbeda, akan tetapi dalam be

berapa hal sering merupakan tumpang-tindih, sehingga sering 

didengar keluhan-keluhan dari beberapa pemerintah daerah 

tentang bertubi-tubinya pengauasan yang dilakukan oleh apa- 

rat-aparat pengauasan sehingga dirasakan sulit mengatur uak

tu untuk melayani para pengauas. Sabagai contoh pula dalam 

praktek, pernah terjadi rebut-rebutan antar aparat pengaua

san untuk memeriksa buku bendaharauan suatu instansi, teta

pi sebaliknya sering juga ditemukan dalam kesimpulan hasil 

pemeriksaan bahua masih banyak obyek pemeriksaan yang di 

luar jangkauan aparat pengauasan yang ada dan bahkan ada

BAB IV
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yang belum pernah dineriksa sam? sekali.

Dalam kegiatan pengauasan, pentingnya koordinasi 

yang tegas pada akhirnya disadari oleh pemegang kebijaksa- 

naan pengauasan kita, hal ini terbukti dengan adanya bebe

rapa keputusan, intruksi dan kebijaksanaan Presiden, mi- 

salnya Keputusan Presiden No.31 tahun 1983 tentang pemben- 

tukan BPKP. yang diantara fungsinya adalah menjalankan 

koordinasi teknis mengenai pengauasan yang dilakukan oleh

aparat pengauasan di Departemen dan instansi pemerintah

17
lainnya baik di pusat maupun di daerah. Terbukti pula de

ngan kebijaksanaan Uakil Presiden memimpin dan mengikuti 

secara terus menerus dan berkesinambungan pelaksanaannya, 

yang dibantu MENKO EKUIN DAN WASBANG dan Kepala BPKP]8

Koordinasi pengauasan mulai pelaksanaan kerja penga

uasan tahun 1984 / 1985 pada prinsipnya diatur secara tegas 

oleh Inpres RI nomor 15 tahun 1983. Di dalam Inpres ini 

secara tegas diperinci mengenai bagaimana kerja pengauasan 

secara umum dan menyeluruh serta diatur pula mengenai lapo

ran hasil pemeriksaan.

16
Departemen Dalam Negeri, Kebi.jaksanaan Peng auasan 

Umum Di Linokungan Dep artemen Dalam Neg eri, Inspektorat Jen- 
deral, Jakarta, 1983, hV) 56, ( Tentang Pokok-pokok laporan 
Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Koordinasi Pengauasan Yang 
Dipimpin Oleh Uakil Presiden RI, Perihal Permasalahan Penga
uasan Di Daerah)

1 7
Uakil Presiden RI, Keb i iaksanaan Uakil Presiden RI 

Mengenai Pelaksanaan Penoauasan Tahun 1984/ 1985, Sekretariat 
Uakil Presiden Rl^ Jakarta, Salinan, 1904, h.6 .

16

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI FUNGS I PENGAUASAN INSPEKTORAT ... BUDI SANTOSO



Di dalam Inpres ini secara tegas diperinci. mengenai hegai- 

mana kerja pengauasan secara umum dan menyeluruh serta dia- 

tur pula mengenai laporan hasil pemeriksaan.

1 . Pelaksanan Koordinasi Ker.ja Peng auasan

Koordinasi kerja pengauasan dipimpin oleh uakil pre

siden secara terus-menerus dan berkesinambungan, dalam hal 

pelaksanaannya dibantu oleh MENKO EKUIN DAN UASBANC dan 

kepala BPKP.

Dalam pelaksanaan koordinasi pengauasan, uakil pre

siden mengadakan rapat koordinasi pengauasan yang dihadiri 

oleh: para Menteri; Pangab / Pangkobkamtib; Jaksa agung; 

dan para pejabat lainnya yang dianggap perlu.

MENKO EKUIN DAN UA5BANG mengadakan rapat-rapat koor

dinasi dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

bersangkutan dengan kebijaksanaan pelaksanaan pengauasan di 

tingkat henteri / Pimpinan lembaga non Departemen ,/ Pimpinan 

instansi pemerintah lainnya*

Kepala BPKP. mengadakan rapat-rapat koordinasi dalam 

membahas dan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan tek- 

nis operasional pengauasan di tingkat Departemen, instansi 

non Departemen dan di Daerah.

Palaksanaan koordinasi perencanaan program dan pe

laksanaan pengawasan di Daerah dilaksanakan oleh peruakilan 

BPKP. di Daerah yang bersangkutan dan di bauah pimpinan 

koordinasi Gubernur Kepala Daerah. Akan totapi dalam prak

tek ualaupun peruakilan BPKP. di Daerah di bauah pimpinan
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koordinasi Gubernur Kepala Daerah namun dalam pelaksanaan

nya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku dan kebijaksanaan penga-

1 9uasan yang ditetapkan oleh BPKP.

2. Keo iatan Koordinasi K e r ja Peno auasan

Apabila dalam sub bab 1. di atas membahas pelaksana 

koordinasi pengauasan maka dalam sub bab ini saya akan mem

bahas kegiatan koordinasi kerja pengauasan yang sesungguh- 

nya, yang titik berat pembahasannya tentu saja sesuai de

ngan lingkup .pembahasan yakni kegiatan kerja pengauasan It

uilkab dalam hubungan / koordinasinya dengan kegiatan ker

ja pengauasan aparat pengau/as lainnya*

Pada prinsipnya uraian yang saya kemukakan ini ada

lah merupakan bentuk pola umum yang menjadi pedoman pelak

sanaan koordinasi pengauasan, yang saya terapkan pada obyek 

pembahasan yakni pada aparat pengauasan Ituilkab.

Dalam kegiatan koordinasi pengauasan, suatu kegia

tan pengauasan diauali dengan menghadiri rapat koordinasi. 

Dalam rapat koordinasi Ituilkab bersama BPKP., Ituilprop 

dan aparat pengauasan lainnya menentukan obyek-obyek penga

uasan untuk program kerja pengauasan dalam satu tahun yang 

akan dilaksanakanf rapat koordinasi ini dipimpin oleh kepa

la BPKP.

Dengan rapat koordinasi ini ditentukan obyek yang 

akan diauasi masing-masing aparat pengauasan, dalam lingkup 

pemerintah daerah obyek apa saja yang diserahkan untuk dia-
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diauasi Ituilkab, obyek apa yang diauasi Ituilprop dan 

obyek apa saja yang akan diserahkan pada BPKP. Dengan rapat 

koordinasi ini hendak dicapai suatu kesatuan tindakan, se- 

hingga dalam pelaksanaan kegiatan pengauasan tidak terjadi 

suatu kesimpang-siuran, tumpang-tindihnya suatu pengauasan 

terhadap satu obyek pengauasan terhadap satu obyek pengaua

san dan juga dihindarkan adanya suatu overcontrol atau pe

ngauasan yang berlebih-lebihan.

Setelah menghadiri rapat koordinasi ini, Ituilkab 

kemudian mengusulkan program kerja pengauasan tahunan 

(PKPT.) untuk tahun kerja yang akan dilaksanakan berdasar 

obyek pengauasan dan bidang yang telah ditentukan pada ra

pat koordinasi, ( Tahap pengusulan sampai disetujui PKPT. 

ini sudah diuraikan dalam bab III sub bab 2.a. tentang pe- 

nyusunan program kerja pengauasan Ituilkab).

Kemudian setelah usulan PKPT. disetujui. dan roenja-

di PKPT, oleh BPKP. mulailah pelaksanaan kerja pengauasan

yang sesungguhnya, sebagaimana pelaksanaan kerja ini juga

sudah diuraikan dalam bab III sub bab 2.b. Ituilkab melak-

sanakan pengauasanpada obyek dan bidang sesuai dengan por-

si yang telah ditentukan dalam rapat koordinasi, demikian

pula derlgan Ituilprop dan BPKP. Sebagai catatan penting

di sini adalah, bahua hasil rapat koordinasi irii adalah

benar-benar merupakan suatu rahasiayang harus dipegang te~

guh di lingkungan aparat pengauasan fungsional, hal ini me-

. 20
ngingat pentingnya arti kerja pengauasan itu s e n d i n .
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Pen.jelasan Bapak Kepala Ituilkab Ng a n juk.
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Di dalam rapat koordinasi ini pula dibentuk tim pe

ngauasan khusus untuk melaksanakan pengauasan khusus dalam 

menangani kasus-kasus tertentu yang dianggap penting dan 

memerlukan penanganan khusus ataupun apabila ada suatu pra- 

sangka tidak obyektifnya pengauasan dari salah satu aparat 

pengauasan fungsional.

Setelah pelaksanaan pengauasan, Ituilkab harus mem- 

buat suatu laporan hasil pemeriksaan yang juga sudah diu- 

raikan pada bab terdahulu, laporan ini juga merupakan sua

tu bentuk koordinasi sebab dengan laporan ini pimpinan 

koordinasi dapat memperoleh memperoleh pertimbangan untuk 

membuat keputusan atas PKPT, yang diusulkan Ituilkab,

Setelah koordinasi pengauasan berjalan lancar, dalam 

praktek kerjanya Ituilkab juga masih bekerja sama dan me

ngadakan koordinasi dengan aparat pengauasan lainnya, ti

dak berhenti sampai pembagian obyek dan bidang pengauasan 

saja.

Di luar koordinasi pengauasan dengan aparat pengaua

san fungsional, Ituilkab juga mengadakan koordinasi dengan 

pelaku pengauasan extern yang tentu saja secara organisa- 

toris, dalam hal ini DPRD* sebagai subyek pengauasan eks- 

tern yang tentu saja secara organisatoris tidak ada hubu- 

ngan dengan Ituilkab akan tetapi dalam praktek kerja penga- 

uasan diperlukan pula koordinasi ini, Hubungan koordinasi 

ini terjadi dengan adanya masukan yang diberikan DPRD, di

bidang pengauasan, kemudian dengan masuknn tersebut.
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Pada prinsipnya pengauasan yang dilakukan DPRD. ada

lah merupakan pengauasan ekstern dalam lingkungan pemerintah 

daerah, yang melakukan pengauasan secara garis besar umum.

Sedangkan pengauasan Ituilkab adalah pengauasan taktis, ar-

21
tinya pengauasan yang dilakukan dengan seteliti-telitinya, 

konkritnya, apabila Ituilkab dapat memeriksa sampai dengan 

pemeriksaan buku, akan tetapi tidak benar apabila DPRD, me- 

meriksa sampai pada pemeriksaan buku. 3adi koordinasi It

uilkab dengan DPRD. adalah pada saat ada kasus-kasus yang 

belum sempat termonitor Ituilkab tetapi sudah diketahui 

DPRD. maka kemudian DPRD. berperan sebagai pemberi informa- 

si dan kemudian Ituilkab melaksanakan fungsi pengusutannya, 

sebab untuk mengusut lebih lanjut DPRD. tidak beruenang.

Pemberian informasi oleh DPRD, kepada Ituilkab ini 

bisa secara langsung, akan tetapi bisa pula dengan membaua 

pada forum sidang dan mengemukakannya pada executif daerah. 

Kemudian executif daerah dalam hal ini pemerintah daerah 

kabupaten tingkat II menugaskan aparat pengauasannya, yakni 

Ituilkab untuk bertindak mengusut.
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P E N U T U P

1 . Kesimpulan

Dalam suatu sistem manajemen adanya suatu fungsi 

pengauasan adalah mutlak perlu, akan tetapi suatu pengaua

san yang bersistem kurang teratur dan jelek, juga tidak 

membaua suatu akibat yang baik. Di dalam sistem manajemen 

pemerintahan daerah tingkat II, fungsi ini dipegang oleh

i tuilkab*

Untuk mencapai suatu sistem yang baik dan teratur, 

di lingkungan aparat pengauasan fungsional, yang di dalam

nya termasuk pula Ituilkab, diciptakanlah suatu koordinasi 

kerja. Untuk mengatur hubungan koordinasi kerja tersebut 

dikeluarkanlah Instruksi Presiden No.15 tahun 1983.

Ituilkab adalah salah satu lembaga negara yang ber 

tugas dnlam mengauasi jalannya pemerintah daerah tingkat II 

Kabupaten, yang berfungsi sebagai aparat pengauasan fung

sional yang membantu tugas Bupati kepala daerah delam me

laksanakan tugas pengauasan di uilayahnya.

Keberadaan atau eksistensi Ituilkab mempunyai arti 

penting dan peranan yang sangat kuat dalam meuujudkan sua

tu kelancaran, kesuksesan pembangunan dan terjaminnya sua

tu pelaksanaan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya 

guna di Kabupaten daerah tingkat II. Hal ini mengingat 

demikian kompleks dan beraneka ragannya bidang yang diaua- 

si dalam melaksanakan fungsi dan tugas Ituilkab

BAB V
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Dengan adanya koordinasi pengauasan yang sudah man- 

tap dan baik, berkat adanya Keputusan Presiden No.15 tahun 

1983 eksistensi Ituilkab nampak lebih kuat lagi, sebab de

ngan koordinasi yang baik, suatu hasil kerja .pengauasan 

Ituulkab tampak lebih nyata dan tegas. Sebelum adanya sua

tu koordinasi yang baik bisa terjadi sesuatu yang sudah 

diauasi, diauasi lagi, sehingga dengan demikian eksistensi 

yang demikian ini nampak kurang kuat. Dengan koordinasi 

yang baik bidang-bidang yeng diauasi sudah terbagi, maka 

sesuatu yang sudah dihasilkan tentu akan lebih kuat eksis- 

tensinya.

Secara yuridis, eksistensi Ituilkab cukup kuat ka

rena dasar pembentukannya adalah Peraturan fflenteri Dalam 

Negeri No.220 tahun 1980, dan kemudian pelaksanaannya se- 

lalu diuujudkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah tingkat I*

Secara praktis, kekuatan mengikat pertanggunojauaban 

tugas dan fungsi Ituilkab secara taktis operasiobal cukup 

kuat. Hal ini mengingat segala yang dilaksanakan bisa di- 

laporkan kepada pemberi tugas pengauasannya, yakni Bupati 

Kepala Daerah tingkat II.

Dalam hal pertanggungjauabannya secara taktis admi- 

nistratip kepada pemegang pimpinan koordinasi pengauasan 

di daerah yang dalam hal ini Gubernur c.q. Ituilprop ku

rang mempunyai eksistensi yang kuat, karena dalam menyam- 

paikan tembusan laporan harus mendapat desposisi dari Bu

pati terlebih dahulu sebelum Hikirim.
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Sifat dan bentuk pengauasan Ituilkab dalam menja- 

lankan fungsi dan tugasnya adalah bersifat umum. Hal ini 

terlihat dari uraian beberapa type dan bentuk pengauasan, 

Ituilkab melaksanakan semua type pengauasan yang berdasar 

bentuk dan sifatnya.

Ituilkab sebagai aparat pengauasan fungsional dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya tidak bisa terlepas dari 

aparat pengauas fungsional lainnya* Hal ini dikarenakan 

Ituilkab terikat hubungan koordinasi secara umum dengan apa

rat pengauasan fungsional lainnya.

Hubungan koordinasi adalah hubungan antar aparat pe

ngauasan fungsional yang sudah digariskan secara umum mela- 

lui kebijaksanaan pengauasan secara Nasional. Hubungan 

koordinasi ini dimaksudkan untuk mencapai suatu kesatuan 

kerja dalam mencapai hasil yang diinginkan,

Eksistensi Ituilkab cukup kuat, akan tetapi karena 

fungsi dan tugasnya hanya sebagai pengauas yang mengauasi 

maka Ituilkab tidak mempunyai hak untuk langsung memberikan 

tindakan apabila ada penyeleuengan yang ditemukan. Dalam 

hal ini Ituilkab bisa mendesak atau meminta dengan segera 

kepada pejabat yang berkuasa untuk memberikan tindakan 

pada obyek yang bersalah atau menyeleueng,

Apabila melihat bidang dan obyek yang diauasi demi- 

kian banyak dan komplek, tentu saja dalam praktek kesukse- 

san dan keberbasilan Ituilkab dalam mengemban tugas dan 

fungsi pengauasannya tiap daerah tingkat II mempunyai ke-
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kemampuan yang bcrbeda dan bermacam-macam. Keadaan ini 

tergantung pada kondisi dan kemampuan serta keadaan aparat 

di Kabupaten Daerah tingkat II masing-masing daerah. Bagi 

daerah yang mempunyai personal lebih banyak, tentu akan le

bih sukses melaksanakan fungsi dan tugasnya dibanding yang 

memiliki personal sedikit. Demikian pula daerah yang memi- 

liki personal yang cakap dan terampil tentu akan lebih suk

ses dibanding daerah yang personal aparatnya kurang cakap 

dan kurang terampil.

2. Saran-saran

Sesuai dengan segala hal yang telah diuraikan, menge

nai kedudukan hukum, eksistensi yuridis Ituilkab dan struk- 

tur organisasi secara teoritis, saya tidak hendak memberi

kan saran, mengingat ketiga hal tersebut sudah cukup kuat 

dan baik. Tetapi struktur organisasi secara praktis yang 

sangat tergantung akan kemampuan personalia tiap-tiap Ituil

kab daerah, saya memberikan saran hendaknya masing-masing 

daerah segera menyempurnakan diri, apabila daerah tersebut 

ada suatu kekurangan, apabila kemampuan operasinya kurang 

memadai, baik kekurangan fisik personalia maupun kekurangan 

skill / kemampuan kerjanya. Apabila kekurangan tersebut 

dari sudut skill / kemampuan saya menyararikan untuk segera 

diadakan pengarahan dan pembinaan kerja secara intensip. 

Apabila kekurangan tersebut merupakan kekurangan fisik per

sonalia hendaknya segera diisi, baik dari tenaga pemerintah 

daerah yang sudah tersedia maupun dengan mengambil tenaga

'  U N I V U K S i r A ^  a i r l a n g o a  , 

S U K A B A V ^ ___ j

M 1 L I  K.
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dari luar ysng tentunya harus melalui prosedur yang resmi* 

Hal ini akan lebih terasa mendesak sekali untuk disempurna- 

kan bila kita mengingat demikian banyak dan kompleknya tu

gas dan fungsi Ituilkab*

Melihat uraian tugas dan fungsi Ituilkab, sudah je- 

las yakni sebagai pemeriksa yang bertugas memeriksa. Dalam 

hal ini untuk lebih memantapkan kedudukan dan eksistensi 

Ituilkab secara praktis saya memberikan saran, hendaknya 

pada bidang-bidang tertentu Ituilkab diberi kekuasaan untuk 

langsung memberikan tindakan / memberikan sanksi ( tidak ha

nya melaporkan saja ), apabila dalam pengauasan Ituilkab me- 

nemukan suatu penyimpangan / penyeleuengan. Sehingga dengan 

demikian fungsi dan tugas Ituilkab diperluas demi lebih me- 

mantabkan fungsi dan tugas yang sudah ada. Kekuasaan ini 

diberikan pada Ituilkab untuk bidang-bidang tertentu yang 

penggolongan ini didasarkan pada sudut kepentingannya dan 

sudut kedudukan Ituilkab. Kekuasaan ini diberikan pada It

uilkab disamping untuk memperkuat kedudukan Ituilkab juga 

mengingat tugas Bupati Kepala Daerah Tingkat II di luar tu

gas pengauasan demikian banyak dan luas, maka untuk lebih 

cepat dan lebih baiknya penyelesaian permasalahan yang tim

bul diberikanlah kekuasaan ini*

Dalam hal pertanggungjauaban atas fungsi dan tugas 

Ituilkab, penyampaian laporan sebagai peruujudan hasil pe

ngauasan, saya memberikan saran hendaknya laporan hasil pe

ngauasan ini benar-benar diutamakan keobyektipannya..

53

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI FUNGS I PENGAUASAN INSPEKTORAT ... BUDI SANTOSO



8upati dalam memberikan Desposisi pada tembusan laporan ha

sil pengauasan yang hendak disampaikan kepada Gubernur, hen 

daknya tidak terlalu banyak mengurangi dan menyensor fakta 

laporan yang hendak disampaikan Ituilkab.

Dalam hubungannya dengan eksistensi hasil pengauasan, 

apabila laporan tersebut tidak banyak selisih dan berbeda 

dengan faktanya, laporan tersebut benar-benar obyektip maka 

eksistensi hasil pengauasannya tentu kuat. Tetapi apabila 

laporan tersebut sudah tidak obyektip lagi tentunya eksisten

si hasil pengauasan sudah tidak kuat lagi.

Dalam hal hubungannya dengan koordinasi kerja penga

uasan keobyektipan laporan ini benar-benar mempengaruhi da

lam penyusunan program kerja pengauasan untuk tahun berikut- 

nya, maka sekali lagi saya memberikan saran hendaknya keobyek

tipan hasil pengauasan ini benar-benar dijaga dan diutamakan.

Hubungan koordinasi yang telah digariskan adalah baik, 

tetapi apabila hal ini tidak diterapkan secara baik, maka •*ha- 

silnya tentu kurang baik pula. Oleh karena itulah saya mem

berikan saran hendaknya koordinasi yang sudah digariskan 

tersebut diterapkan dengan baik pula.

Disamping harus melaksanakan secara penuh koordinasi 

kerja yang sudah digariskan, saya memberikan saran hendaknya 

Ituilkab juga lebih banyak menj^lin koordinasi dengan subyek 

pengauasan ekstern, khususnya DPRD. Sehingga jangkauan pe- 

ngamatan Ituilkab lebih jeli dan lebih teliti.
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