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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Menurut BPKP (2002) “kegiatan pengawasan” adalah salah satu fungsi 

manajemen yang merupakan unsur penting dalam rangka meningkatkan 

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mengupayakan agar 

pelaksanaan kegiatan atau program kerja dapat dicapai sesuai dengan sasaran dan 

rencana kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan juga merupakan upaya 

untuk melakukan koreksi, pembinaan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran 

dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.  

Kegiatan pemeriksaan merupakan suatu alat pengujian yang objektif untuk 

mengetahui apakah pengelolaan aspek-aspek keuangan, sumberdaya manusia, 

serta sarana dan prasarana yang telah dilakukan secara ekonomis, efisien dan 

efektif dalam menunjang tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

mengetahui apakah  pertanggungjawaban telah dibuat sesuai dengan aturan yang 

ada sebagai acuan pembuatannya. Adanya tuntutan masyarakat untuk terciptanya 

tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) telah mendorong 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, 

teratur dan efektif yang dikenal dengan “sistem akuntabilitas instansi pemerintah”. 

Diharapkan dengan penerapan sistem tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, 

bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme 

(KKN).nPemeriksaan yang dilakukan oleh tim Bawasda Kabupaten Siak       
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adalah untuk  meyakinkan apakah pelaksanaan kegiatan/program  sudah sesuai    

dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian  persepsi  jelek  terhadap      

aparat pengawas akan hilang karena aparat pengawas  bukan  mecari kesalahan, 

akan tetapi untuk mengetahui apa yang salah dan bagaimana untuk 

memperbaikinya sehingga tidak terulang lagi kesalahan yang sama pada masa 

yang akan datang. g 

     Pengawasan juga merupakan suatu usaha untuk menjamin agar 

pelaksanaan program  yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana. Salah satu upaya yang terpenting dari pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan adalah untuk meningkatkan  pendayagunaan aparatur perencanaan dan 

pelaksana dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

menuju terwujudnya aparatur pemerintah yang mempunyai integritas yang tinggi, 

disiplin, bersikap mental baik, bersih dan berwibawa. Pelaksanaan pemeriksaan 

secara komprehensif dilakukan oleh aparat pengawasan fungsionan pemerintah 

(APFP) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi pemerintah 

beserta aspek-aspek pendukungnya yaitu : keuangan, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, serta metode kerja yang di gunakan. 

Rasul dalam BPKP (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan 

secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang 

lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap 

masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Definisi tersebut memberikan 

suatu kerangka pertanggungjawaban dari “seseorang” atau “sekelompok orang” 

yang diberikan amanat untuk melaksanakan tugas tertentu kepada pihak yang 

memberikan amanat. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut 
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adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus 

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada 

masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.  

 Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan 

tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk 

melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini 

perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib 

dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena 

itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi 

pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya 

kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 18 menyebutkan : 

1. Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi 

masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara 

langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa permintaan 

keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah, 

pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga 

lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan 

perundangan. 

 Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari 

pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap 
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pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan 

pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu : 

a. Mencapai tingkat kinerja tertentu. 

b. Menjamin susunan administrasi yang terbaik dalam operasi unit-unit 

pemerintahan daerah baik secara internal maupun dalam hubungannya 

dengan lembaga-lembaga lain. 

c. Untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan 

pembangunan daerah dan nasional. 

d. Untuk melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di 

daerah. 

e. Untuk mencapai integritas nasional. 

f. Pembinaan dan pengawasan tetap dijaga agar tidak membatasi inisiatif, 

dan tanggung jawab daerah, disamping itu hal ini merupakan upaya 

menyelaraskan nilai efisiensi dan demokrasi.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Bawasda Kabupaten Siak melaksanakan pengawasan di Kabupaten Siak 

terhadap seluruh kegiatan pemerintah Kabupaten Siak, dalam melaksanakan tugas 

tersebut Bawasda Kabupaten Siak tetap bertanggungjawab kepada Bupati Siak, 

wujud dari pengawasan tersebut adalah melakukan : 

1. Pemeriksaan reguler. 

2. Pemeriksaan kasus. 

3. Pemeriksaan serah terima. 
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4. Anggota Tim Baperjakat. 

 Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler  dapat diinventarisir temuan 

yang harus di tindak lanjuti oleh obyek yang diperiksa berupa temuan administrasi 

dan temuan keuangan. Temuan administrasi yaitu berupa rekomendasi untuk 

memperbaiki kesalahan administrasi yang harus dilengkapi oleh obyek yang 

diperiksa, sedangkan temuan keuangan berupa temuan berbentuk uang yang harus 

dikembalikan oleh obyek yang diperiksa ke kas daerah yang merupakan kelalaian 

pejabat yang diperiksa dimana berdasarkan Larwasda (2007) dari tahun 2005 

sampai dengan 2007 terdapat temuan berupa LHP  yang telah dihasilkan oleh 

Bawasda Kabupaten Siak berupa, tahun 2005 berjumlah 253 temuan, tahun 2006 

berjumlah 283 temuan, dan tahun 2007 berjumlah 219 temuan. Sedangkan temuan 

keuangan tahun 2005 berjumlah Rp. 538.508.242,-, tahun 2006 berjumlah Rp. 

895.832.413,- dan tahun 2007 berjumlah Rp. 4.521.158.770,- 

   Oleh karena itu masalah yang akan diteliti  pada Bawasda Kabupaten Siak 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1.   Bagaimanakah kinerja pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan ? 

2.   Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Bawasda Kabupaten Siak ? 

3.  Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja  

pengawasan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan beberapa permasalahan yang dirumuskan diatas, selanjutnya 

dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut : 
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1. Menganalisis tingkat kinerja Bawasda Kabupaten Siak dalam melakukan 

pemeriksaan. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Bawasda 

Kabupaten Siak. 

3. Merumuskan alternatif strategi peningkatan kualitas hasil pemeriksaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan suatu analisa gambaran dan upaya peningkatan kinerja 

pengawasan yang dapat dilakukan kepada pemerintah Kabupaten Siak, 

sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran bagi kebijaksanaan bidang 

Pengawasan. 

2. Untuk menambah wawasan penulis dalam melaksanakan tugas pengawasan. 

3. Memberikan analisa berupa gambaran umum pengawasan kepada 

masyarakat. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup penilaian kinerja pemeriksaan 

reguler Bawasda Kabupaten Siak dan aspek-aspek yang berhubungan dengan 

kinerja pemeriksaan yaitu sumber daya aparatur, pedoman pengawasan dan 

evaluasi, transparansi dan tindak lanjut. Dari rumusan yang diperoleh akan 

diambil implementasi kebijakan sebagai bahan perbaikan. Obyek penelitian 

dibatasi dengan melakukan sensus terhadap pejabat struktural yang ada di 

Bawasda Kabupaten Siak. 
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