
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Reformasi di bidang kinerja pemerintahan tidak akan membuahkan hasil 

optimal tanpa didukung oleh komitmen untuk memperbaiki validitas dari standar 

penilaian kinerja kelembagaan dan aparat pemerintahan, penggunaan nilai-nilai 

good governance sebagai indikator utama dan standar penilaian, serta fokus 

pengukuran kinerja pada capacity building yang mengikuti pola reinventing 

government atau post-bureaucratic. Reinventing government atau post-

bureaucratic yaitu mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan 

serta visi organisasi dan bukan pada kemampuan mendanai input dan proses yang 

merupakan langkah percepatan menuju good governance (Keban, 2000). 

Menurut Keban (2000), Pengukuran kinerja pada capacity building 

diperlukan untuk menghasilkan pelaporan yang transparan dan akuntabel serta 

menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan 

serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN). Dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan dan 

aparatur pemerintahan, pengawasan mempunyai peran strategis dalam rangka 

menjamin pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.  

Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 7 

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 

mengamanatkan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui 

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menegakkan  supremasi 
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hukum, dan membuka partisipasi masyarakat sehingga mampu menjamin 

kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah 

kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, 

kualitas sumber daya aparatur, serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang 

efektif. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 

juga mengamanatkan hal yang sama. Pada BAB VIII tentang hukum dan aparatur 

disebutkan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang 

sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum 

dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, 

dengan strategi Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; 

Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; Peningkatan penghormatan, 

pemajuan, dan penegakan HAM; Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Peningkatan kualitas 

pelayanan publik; serta Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 

dan Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawasan fungsional lingkup 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menyelenggarakan fungsi  

penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional, pelaksanaan pengawasan 

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pelaksanaan urusan administrasi 

Inspektorat Jenderal. 

Selaras dengan fungsi utama Inspektorat Jenderal sebagai institusi yang 

melakukan pengawasan fungsional di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 

(KKP), secara khusus Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha 

untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh 

daerah-daerah dan oleh pemerintah secara berdayaguna dan berhasilguna. Lebih 

lanjut pada  Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan menyebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur 

penting dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan dan 

pembangunan yang bersih dan berwibawa untuk mencapai sasaran dan hasil yang 

diharapkan.  

Adanya keinginan masyarakat yang kuat, agenda pembangunan nasional, 

serta komitmen dari pimpinan KKP terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip good governance, 

khususnya dalam pembangunan kelautan dan perikanan, menempatkan 

Inspektorat Jenderal KKP sebagai katalisator bagi keberhasilan pembangunan 

kelautan dan perikanan itu sendiri melalui serangkaian kegiatan pengawasan. Oleh 

karenanya, pengawasan mempunyai peran strategis dalam rangka menjamin 

pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Reformasi birokrasi salah satunya menekankan pada fokus pengukuran 

kinerja pada capacity building dengan mengikuti pola reinventing government 

atau post-bureaucratic yaitu suatu pola mengutamakan pengukuran kinerja pada 

hasil akhir atau tujuan serta visi organisasi dan bukan pada kemampuan mendanai 

input dan proses. Pelaksanaan tata kelola berdasarkan pada prinsip-prinsip good 

governance seperti akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas dan efisiensi, 

menegakkan  supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat sehingga 

mampu menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Keban, 2000). 

Reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN telah dilakukan dan terus berjalan, dan membuahkan hasil. 

Namun demikian, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Pada 

tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMN 2010-2014, 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2004 peringkat IPK Indonesia pada posisi 2,0 dari penilaian skor IPK 

0-10 (Terkorup-Terbersih), meningkat menjadi 2,8 pada tahun 2010. Namun 

demikian nilai yang diperoleh masih dirasa rendah yang juga menempatkan 

Indonesia pada posisi ke-5 di antara negara-negara Asia Tenggara yakni setelah 

Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand.  

 

 

 

   
   Gambar 1. Perkembangan Skor IPK Indonesia;  (Sumber: RPJMN 2010-2014) 
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Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun semakin 

menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kualitasnya masih perlu banyak 

pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah (SAP) (RPJMN, 2010). Opini BPK atas laporan keuangan 

Kementerian/Lembaga tahun 2009 terdapat 44 (57%) wajar tanpa pengecualian, 

26 (33%) wajar dengan pengecualian, dan 8 (10%) tanpa memberikan pendapat. 

Pada laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 BPK beropini 15 (3%) 

wajar tanpa pengecualian, 330 (66%) wajar dengan pengecualian, 48 (10%) tidak 

wajar, 106 (21%) tidak memberikan pendapat (BPK, 2011). 

 Salah satu Kementerian/Lembaga yang mendapatkan Opini wajar dengan 

pengecualian di tahun 2009 adalah Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang mana sebelumnya opini 

BPK atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan 

opini disclaimer sampai dengan 2008 (BPK, 2011). Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (2009), dari sisi temuan data Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat 

Jenderal (Itjen) KKP tahun 2002-2009 menunjukkan jumlah temuan per LHA 

pada kisaran 6-8 temuan atau rata-rata 7 temuan/LHA dan klasifikasi jenis temuan 

berdasarkan sistem pengendalian manajemen (sisdalmen) menunjukkan bahwa 

terjadi temuan berulang khususnya di personil (33%) dan perencanaan (22%).  

Dari sisi temuan keuangan, data tahun 2007-2009 menunjukkan terjadi 

penurunan yang signifikan sebesar 58% pada tahun 2009 dibanding tahun 2007. 

Masalah lainnya, masih terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti dan atau sulit 

dilakukan tindak lanjut oleh auditan. Selain itu peningkatan anggaran 

pembangunan kelautan dan perikanan pada Kementerian Kelautan Perikanan 
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tahun 2010 menjadi Rp 5.451.191.954.332, menjadikan peranan Inspektorat 

Jenderal Kementerian Keluatan dan Perikanan sangatlah penting dalam bidang 

pengawasan. 

Fakta-fakta yang tersaji tentunya belum menunjukkan secara komprehensif 

kinerja pengawasan Itjen KKP berdasarkan Sasaran Strategis sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Renstra Itjen KKP 2004-2009 yaitu “Menurunnya kasus 

penyimpangan dan hambatan kelancaran pembangunan kelautan dan perikanan 

khususnya pada area strategis yang mengandung resiko tinggi dan rawan 

penyimpangan untuk mencapai kinerja” dan ”dimanfaatkannya informasi hasil 

audit dan peningkatan hubungan kerja yang konstruktif, koordinatif, dan 

konsultatif dalam rangka mewujudkan good governance lingkup KKP” serta 

berdasarkan aspek-aspek kegiatan dalam suatu siklus manajemen yang ditetapkan 

oleh Itjen KKP pada Renstra 2004-2009. 

Oleh karena itu masalah yang akan diteliti pada Inspektorat Jenderal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian 

Kelautan dan Perikanan? 

2. Bagaimana tingkat kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dibidang pengawasan? 

3. Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kinerja Inspektorat Jenderal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang pengawasan? 

4. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian 

Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui bagaimana manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal KKP. 

2. Mengetahui tingkat kinerja Inspektorat Jenderal KKP dibidang pengawasan. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Inspektorat 

Jenderal KKP dibidang pengawasan. 

4. Merumuskan strategi dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal KKP 

dibidang pengawasan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat:  

1. Memberikan gambaran secara komprehensif manajemen pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP; 

2. Memberikan kontribusi sumbang saran dalam bentuk hasil evaluasi kinerja 

Inspektorat Jenderal KKP serta memberikan rumusan strategi bagi 

peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal KKP dibidang pengawasan. 

3. Menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang 

dilakukan Inspektorat Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan. 

 
1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup manajemen pengawasan serta 

penilaian terhadap kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dibidang pengawasan berdasarkan pada Renstra 2004-2009 serta 

melakukan analisis faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kinerja 

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dibidang pengawasan 
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berdasarkan aspek-aspek kegiatan yaitu sumber daya aparatur, sarana dan 

prasarana, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, serta evaluasi. Dari 

hasil analisis dihasilkan rumusan strategi dalam meningkatkan kinerja Itjen KKP.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




