
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Dalam rangka menunjang kerja Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

untuk melakukan perubahan yang sangat penting dan mendasar untuk 

pelaksanaan pemerintahan, maka Walikotamadya Jakarta Selatan dituntut 

untuk lebih tanggap dan bekerja lebih baik dalam melaksanakan 

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari, Walikotamadya Jakarta Selatan 

memerlukan jaminan keberhasilan.  

Salah satu jaminan keberhasilan pelaksanaan tugas 

Walikotamadya Jakarta Selatan adalah dengan adanya pengawasan 

terhadap jalannya pemerintahan di Wilayah Pemerintah Walikotamadya 

Jakarta Selatan itu sendiri, terutama yang menyangkut aparatur. Oleh 

sebab itu setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentunya dihadapkan 

pada berbagai permasalahan yang timbul di lapangan.  

Dalam menghadapi berbagai permasalahan di lapangan tersebut, 

tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku pemerintahan dan pelaku 

pembangunan (baik individu maupun kelompok) melakukan 

penyimpangan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Oleh karenanya, apabila penyimpangan tersebut 

tidak dievaluasi dan diantisipasi sejak dini akan menghambat terwujudnya 

cita-cita yang ingin dicapai Walikotamadya Jakarta Selatan pada 
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khususnya dan Propinsi DKI Jakarta pada Umumnya. Hal ini sesuai 

dengan penggambaran Visi dan Misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.  

Dalam upaya membangun good governance di sektor publik dan 

good corporate governance di sektor korporasi di Indonesia, maka para 

penyelenggara pemerintahan, termasuk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

(Walikotamadya Jakarta Selatan sebagai obyek penelitian) dituntut agar 

tidak hanya bekerja dengan sungguh-sungguh melainkan juga bekerja 

dengan baik. Artinya dalam konteks kinerja (performance), 

penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus 

dilandasi paradigma yang tidak berorientasi pada proses semata, 

melainkan berorientasi pada hasil (result based government). Pada level 

perencanaan, pertanyaan yang harus dijawab adalah "apa dan berapa 

yang hendak dihasilkan", sedangkan  dalam level monitoring dan 

pengawasan berangkat dari pertanyaan "apa dan berapa yang telah 

dihasilkan". Dengan demikian, para penyelenggara pemerintahan dapat 

terhindar dari keterperangkapan pada etos kerja yang bernuansa 

kesibukan bekerja tetapi tidak jelas arahnya. Ketidakjelasan yang hendak 

dihasilkan inilah yang menjadi paradigma baru dalam pengawasan pada 

saat ini (Bintoro, 2001). 

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan 

pembangunan di segala bidang, baik fisik material maupun mental 

spiritual, yang ada di Walikotamadya Jakarta Selatan tergantung kepada 

partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada sikap mental, 

semangat pengabdian, disiplin serta rasa tanggung jawab para Aparatur 
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Pemerintah Walikotamadya Jakarta Selatan. Hal itu berlaku mulai dari 

penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan sampai dengan 

pengawasan dan evaluasi kebijaksanaan yang dibuat. Dalam 

pelaksanaan pengawasan, perlu adanya perencanaan yang didasari pada 

hal-hal berikut, yaitu (BPKP, 2005) : 

1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan 

agar tercapai daya guna dan hasil guna yang baik dan efektif. 

2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan 

program pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga tercapainya sasaran yang tepat yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk 

memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran 

terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 

4. Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan 

penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang dalam 

menggunakan kewenangan, tenaga, uang dan perlengkapan milik 

negara. Dengan demikian dapat terbina aparatur yang tertib, bersih 

dan berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna. 

Dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan seperti di atas, 

maka jelas sekali bahwa pengawasan sangat menentukan keberhasilan 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah 

Walikotamadya Jakarta Selatan. Dengan demikian sangat diperlukan 

keberadaaan pengawasan yang baik di Wilayah Walikotamadya Jakarta 

Selatan. 

Pengawasan yang baik akan menemukan penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi, termasuk juga hal yang bertentangan dengan 

peraturan perundangan. Hal-hal yang menyimpang atau yang tidak wajar 

tersebut dapat menyebabkan tidak terlaksananya Program Pemerintah 

Walikotamadya Jakarta Selatan pada khususnya, dan Propinsi DKI 

Jakarta pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya 

diperlukan suatu koreksi-koreksi serta pemberian masukan (feed back) 

untuk perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan di masa depan. 

1. 2 Perumusan Masalah  

Badan Pengawasan Kotamadya Jakarta Selatan merupakan aparat 

pengawasan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan umum terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Kotamadya 

Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengawas 

Kotamadya Jakarta Selatan mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, 

pengusutan, dan pelayanan teknis admnistratif. Wujud dari pengawasan 

Badan Pengawas Kotamadya Jakarta Selatan adalah melakukan (BPKP, 

2005) : 

 Pemeriksaan reguler. 

 Pemeriksaan kasus. 

 Menyaksikan tutup buku. 
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 Anggota tim peneliti DUKDA & DUPDA. 

 Pemeriksaan mendadak. 

 Anggota tim Baperjakat.  

 Ikut merumuskan kebijakan Walikota. 

Adapun dasar dari pengukuran kinerja Badan Pengawas 

Kotamadya Jakarta Selatan adalah Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 

(PKPT). Dalam beberapa tahun terakhir realisasi PKPT dalam setiap 

pemeriksaan reguler umumnya masih ditemukan : 

1. Kasus yang merugikan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan pada 

khususnya dan Propinsi DKI Jakarta pada umumnya. 

2. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pelanggaran pada prosedur tata kerja yang telah ditetapkan. 

4. Penyimpangan dari ketentuan anggaran.  

5. Kelemahan administrasi. 

6. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.  

Dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler dalam hasilnya ada 

beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu tujuan pemeriksaan, 

memuat temuan dan simpulan pemeriksaan secara obyektif serta adanya 

rekomendasi yang konstruktif dan yang terpenting mengutamakan usaha 

perbaikan pelaksanaan kegiatan kinerja instansi yang diperiksa, akan 

tetapi tahapan ini terkadang kurang diperhatikan dan kesalahan-

kesalahan tersebut tetap sering ditemukan pada kesalahan-kesalahan 

pemeriksaan tahun berikutnya. Selain itu, berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2004 disebutkan 
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bahwa dari 87 unit yang ditargetkan untuk diperiksa namun kenyataannya 

hanya 74 unit yang terlaksana berarti hanya 85,06% yang telah selesai 

(Bawasda, 2004). 

Pengaduan dan keluhan juga masih terdapat di media massa dan 

juga dari masyarakat langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan 

oknum pegawai negeri sipil di kalangan Kantor Walikotamadya Jakarta 

Selatan. Sebagai contoh pengaduan yang telah dilaporkan kepada 

Walikota oleh warga masyarakat yang menyatakan telah membeli tanah 

milik Pemerintah DKI Jakarta, yang kemudian berlanjut pada penggusuran 

yang dilakukan oleh Pemerintah, dan pengaduan dalam pelaksanaan 

penjatuhan sanksi terhadap oknum pejabat yang belum memuaskan 

masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa kinerja Badan 

Pengawas Kotamadya Jakarta Selatan Bidang Tata Praja belum berjalan 

dengan baik dalam mencapai tujuan pengawasan. Oleh karena itu 

masalah yang akan diteliti pada Badan Pengawasan Walikotamadya 

Jakarta Selatan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana kinerja Pemeriksaan Reguler dan Kasus telah 

melaksanakan ketentuan peraturan yang ada ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengawasan 

Badan Pengawasan Walikotamadya Jakarta Selatan ?  

3. Langkah–langkah apa saja yang dapat dibuat dalam rangka 

meningkatkan kinerja pengawasan ? 
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1. 3  Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa kinerja Pemeriksaan Reguler dan Kasus yang 

dilakukan Badan Pengawasan Walikotamadya Jakarta Selatan. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan 

Badan Pengawasan Walikotamadya Jakarta Selatan. 

3. Merumuskan kebijakan–kebijakan yang dapat diambil dalam rangka 

meningkatkan kinerja Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan 

Daerah. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan suatu analisa gambaran dan upaya peningkatan 

kinerja pengawasan yang dapat dilakukan di Walikotamadya 

Jakarta Selatan khususnya dan Pemerintah DKI Jakarta pada 

umumnya sehingga dapat memberikan masukan dalam pembuatan 

kebijakan di bidang pengawasan. 

2.  Mempelajari dan mengembangkan wawasan penulis yang nantinya 

dapat digunakan sebagai pengetahuan dalam menjalankan tugas 

yang diberikan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

3. Memberikan analisa bagi masyarakat mengenai pengawasan yang 

dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. 

 

 

 

 




