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A B S T R A K

RAMONA MARSELY
AFRIZAL

BISMAR ARIANTO
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISP, UMRAH, monasyelle@gmail.com

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/ Kota. Dan
memiliki fungsi, Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan
fasilitasi pengawasan, Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pelaksanaan
pengawasan Inspektorat Daerah  dalam urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan
Riau (studi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau). Operasionalisasi
konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep Manullang
(2004 : 84). Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang pegawai.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Dari uraian yang telah penulis paparkan pembahasan, dengan
memperhatikan indikator-indikator dari pelaksanaan pengawasan terhadap
Pelaksanaan pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa dari indikator yang harus
kembali diperhatikan untuk diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari masih ada
beberapa permasalahan yang berkaitan denga ketidak sesuaian peraturan serta
prosedur kerja dengan kegiatan, dalam melakukan pengawasan, pegawai yang
bertugas mengawasi jarang sekali memberikan laporan hasil temuan dilapangan,
padahal hal tersebut menjadi penting untuk tindakan perbaikan bagi instansi
pemerintahan yang ditemukan bermasalah.

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Daerah
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A B S T R A C T

RAMONA MARSELY
AFRIZAL

BISMAR ARIANTO
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISP, UMRAH, monasyelle@gmail.com

Riau Islands Provincial Inspectorate is an element of regional governance
watchdog, has the task of monitoring the implementation of government affairs at
the provincial, regional administration of the implementation guidance Regency /
City and supervision of government affairs at the district / city. And has a
function, program planning monitoring, policy formulation and facilitation of
surveillance, examination, investigation, testing and assessment stewardship led
by an inspector who is under and responsible directly to the governor and
administrative technically received coaching from the provincial secretary.

The purpose of this research in order to ascertain the supervision of the
Regional Inspectorate of Government in the affairs of the Riau Islands province
(Public Works Department study Riau Islands Province). Operationalization of
the concepts used in this study refers to the concept Manullang (2004: 84).
Informants in this study as many as 5 employees. Analysis of the data used in this
study is the analysis of qualitative data.

From the description which has the writer explained the discussion, with
attention to indicators of the implementation of the supervision of the
implementation of government supervision by the Inspectorate of Riau Islands
Province has been going well but there are still some of the indicators that should
be re-considered for repair. It can be seen from there are still some problems
related premises discrepancy with the rules and procedures of work activities, in
doing controlling, who oversees the employees rarely report the findings in the
field, but it has become important for remedial action for agencies government
found problematic.

Keywords: Monitoring, Regional Inspectorate
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PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH  DALAM URUSAN

PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(Studi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau)

A. Latar Belakang Masalah

Inspektorat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan

pengawasan urusan pemerintahan di daerah

Kabupaten/ Kota. Dan memiliki fungsi,

Perencanaan program pengawasan,

Perumusan kebijakan dan fasilitasi

pengawasan, Pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan

yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang

berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada gubernur dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari

sekretaris daerah.

Adapun tugas pokoknya adalah

melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan,

pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

sebagai Aparat Pengawas Internal

Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau memiliki peran dan posisi

yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek

fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi

pencapaian visi dan misi serta program-

program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi

dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan

yang setara dengan fungsi perencanaan atau

fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi

pencapaian visi, misi dan program-program

pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar

yang bertugas sebagai pengawas sekaligus

pengawal dalam pelaksanaan  program yang

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Meskipun Inspektorat Daerah

merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang menunjang tugas

kepala daerah di bidang pengawasan, namun

ada satu hal yang perlu dilihat sebagai

sesuatu yang khas, menyangkut dengan

penempatan sumberdaya manusia (SDM)

atau pegawai yang ditugaskan untuk

melakukan tugas-tugas pengawasan. SDM

pengawasan harus memiliki kemampuan

lebih baik secara teknis maupun operasional.

Standar kompetensi bagi SDM

pengawasan mestinya ditentukan, guna

menghasilkan SDM yang berkualitas. Hal

itu perlu dirumuskan semenjak dari sistem

perekrutan, sampai kepada pembinaan dan

penempatannya. Program pendidikan dan

pelatihan di bidang pengawasan dan bidang-

bidang teknis lainnya harus disusun secara

terpadu dan berkesinambungan, yang selama

ini masih parsial, sehingga ilmu dan

keterampilan yang dimilikinya selalu seiring
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dengan perkembangan waktu.Demikian pula

dengan pola perekrutan seorang pimpinan

Inspektorat Daerah, mestinya sama seperti

SDM lainnya perlu dikembangkan sistem

yang menciptakan ketersediaan tenaga yang

handal dan kredibel.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat

Daerah yang bekerja dalam organisasi

pemerintah daerah tugas pokoknya dalam

arti yang lain adalah menentukan apakah

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah telah dipatuhi dan berjalan

sesuai dengan rencana, menentukan baik

atau tidaknya pemeliharaan terhadap

kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan

efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah

daerah, serta yang tidak kalah pentingnya

adalah menentukan keandalan informasi

yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan

Kerja sebagai bagian yang integral dalam

organisasi Pemerintah Daerah.

Dinas PU Povinsi Kepulauan Riau

kerap menjadi perhatian karena dinas ini

banyak berhubungan dengan kepentingan-

kepentingan publik sampai dengan proyek-

proyek pembangunan. Apabila inspektorat

Provinsi sebagai pelaksana pengawasan

tidak dapat menjalankan pengawasan secara

efektif maka penyelewengan akan terjadi,

baik dari segi anggaran maupun lainnya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan

kepada seorang pegawai Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kepulauan Riau bahwa

Inspektorat seharusnya memiliki waktu

pengawasan yang lebih teratur pada dinas-

dinas yang langsung berhubungan dengan

kepentingan publik seperti dinas PU

Provinsi Kepulauan Riau mengingat bahwa

Dinas PU merupakan salah satu dinas yang

selalu menjadi sorotan masyarakat karena

banyak pembangunan serta  proyek yang

menjadi tanggungjawab dinas PU Provinsi

Kepulauan Riau .

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Kepri kini jadi sorotan menyusul adanya

pengerjaan sejumlah proyek yang diduga

bermasalah.Salah satunya adalah proyek

sumur bor yang menyangkut kebutuhan

hidup masyarakat Tanjungpinang, yang

hingga kini tak jelas hasilnya.Selain, banyak

juga keluhan dari kalangan kontraktor dan

jasa konstruksi terkait amburadulnya sistem

lelang proyek di Dinas PU Provinsi

Kepri.Direktur proses tender proyek di

Dinas PU Kepri sarat dengan unsur KKN.

Artinya, proses tender hanya sekadar

formalitas saja. (Sumber

http://www.tanjungpinangpos.co.iddi

download tanggal 20 Mei 2014).

Dari pemaparan gejala di atas maka

penulis tertarik untuk mengambil judul

penelitian dengan judul “PELAKSANAAN

PENGAWASAN INSPEKTORAT

DAERAHDALAM URUSAN

PEMERINTAHAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU(Studi Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan

Riau) Tahun 2013-2014”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala dan

permasalahan pada latar belakang, maka

dapat dirumuskan permasalahan penelitian

sebagai berikut:
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“BAGAIMANA PELAKSANAAN

PENGAWASAN INSPEKTORAT

DAERAH  DALAM URUSAN

PEMERINTAHAN PROVINSI

KEPULAUAN RIAU(Studi Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan

Riau) Tahun 2013-2014?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini, adalah :

Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan

Inspektorat Daerah  Dalam Urusan

Pemerintahan Provinsi Kepulauan

Riau(Studi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau) Tahun 2013-2014.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Akademis bermanfaat

bagi pengembangan Ilmu

Pemerintahan terutama dalam

bidang kajian Pengawasan

Pemerintahan.

b. Secara praktis, hasil penelitian

ini diharapkan menjadi

masukan yang bermanfaat bagi

Inspektorat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau, dalam

pelaksanaan pengawasan

pemerintahan.

D. Kerangka Teoritis

Pengawasan menurut Amirullah

dan Budiyono (2004:298) menyebutkan

bahwa “pengawasan (pengendalian)

merupakan kegiatan memberikan

pengamatan, pemantauan, penyelidikan, dan

pengevaluasian keseluruhan kegiatan

manajemen agar tujuan yang sudah

ditetapkan dapat dicapai secara tepat.”

Guna mempermudah dalam merealisasi

tujuan, pengawasan harus perlu dilalui

beberapa fase atau urutan pelaksanaan

menurut Manullang (2004:84) yang terdiri

dari :

a.   Menetapkan alat ukur (standard)

Alat penilai atau standar bagi

hasil pekerjaan bawahan, pada

umumnya terdapat baik pada

rencana keseluruhan maupun

pada rencana-rencana bagian.

Dengan kata lain,  dalam rencana

itulah pada umumnya terdapat

standar bagi pelaksanaan

pekerjaan. Agar alat penilai itu

diketahui benar oleh bawahan,

maka alat penilai itu harus

dikemukakan, dijelaskan kepada

bawahan. Dengan demikian

atasan dan bawahan bekerja

dalam  menetapkan apa yang

menjadi standar hasil pekerjaan

bawahan tersebut.

b.   Mengadakan penilaian (evaluate)

Dengan menilai dimaksudkan

membandingkan hasil pekerjaan

bawahan (actual result) dengan

alat pengukur (standar) yang

sudah ditentukan. Jadi pimpinan

membandingkan hasil pekerjaan

bawahan yang senyatanya

dengan standar sehingga dengan

perbandingan itu dapat dipastikan

terjadi tidaknya penyimpangan.
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c.   Mengadakan tindakan perbaikan

(corective action)

Dengan tindakan perbaikan

diartikan, tindakan yang diambil

untuk menyesuaikan hasil

pekerjaan nyata yang

menyimpang agar sesuai dengan

standar atau rencana yang telah

ditentukan sebelumnya. Tindakan

perbaikan itu tidak serta merta

dapat menyesuaikan hasil

pekerjaan yang senyatanya

dengan rencana atau standar.

Oleh karena itulah, perlu sekali

adanya laporan-laporan berkala

sehingga segera sebelum

terlambat dapat diketahui

terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, serta dengan

tindakan perbaikan yang akan

diambil, pelaksanaan pekerjaan

seluruhnya dapat diselamatkan

sesuai  dengan rencana.

Pengawasan bisa didefinisikan

sebagai suatu usaha sistematis oleh

manajemen bisnis untuk membandingkan

kinerja standar, rencana, atau tujuan yang

telah ditentukan terlebih dahulu untuk

menentukan apakah kinerja sejalan dengan

standar tersebut dan untuk mengambil

tindakan penyembuhan yang diperlukan

untuk melihat bahwa sumber daya manusia

digunakan dengan seefektif dan seefisien

mungkin didalam mencapai tujuan. George

R. Tery (2006:395) mengartikan

pengawasan sebagai mendeterminasi apa

yang telah dilaksanakan, maksudnya

mengevaluasi prestasi kerja dan apabila

perlu, menerapkan tidankan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

E. Konsep Operasional

Untuk lebih mempermudah

menghimpun data yang diperlukan di dalam

penelitian ini, maka penulis menggunakan

pendapat ahli tentang tahapan atau langkah-

langkah pelaksanaan pengawasan menurut

Manullang (2004 : 84):

Adapun konsep operasional dalam penelitian

ini terdiri dari beberapa dimensi dan

indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan standar, adalah suatu

standar (tolok ukur) yang merupakan

patokan bagi pengawas dalam menilai

apakah obyek atau pekerjaan yang

diawasi berjalan dengan semestinya

atau tidak dengan yaitu adanya rencana

yang telah ditetapkan dan ketentuan

yang berlakudengan cara mengetahui :

a. Perencanaan standar program

pengawasan

b. Standarisasi yang ditetapkan

sebelumnya, baik sebagai

ketetapan maupun rujukan.

2. Mengadakan penilaian yaitu

membandingkan hasil kerja dengan

standar yang telah ditentukan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan

Riau dalam melaksanakan kegiatan

pengawasan kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Provinsi
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Kepulauan Riau, dapat dilihat dengan

indokator :

 Adanya tindakan penilaian

terhadap pekerjaan pada

pemerintahan provinsi

Kepulauan Riau. Seperti

inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau akan

memberikan penilaian

didalam laporan yang

diberikan pada Instansi

Pemerintahan kepada

Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau agar dapat

dilakukan perbandingan

apakah pekerjaan yang

dilakukan sudah baik atau

perlu koreksi.

3. Mengadakan tindakan perbaikan yaitu

tindakan yang diambil untuk

menyesuaikan hasil pekerjaan nyata

yang menyimpang agar sesuai dengan

standar atau rencana yang telah

ditentukan sebelumnya supaya

mencapai hasil yang sama  seperti yang

direncanakan dengan menyesuaikan

segala sesuatu yang dianggap perlu

serta mengadakan tindakan perbaikan

jika ditemukan masalah-masalah yang

terjadi saat melakukan kegiatan

pengawasan yang dilakukan

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau:

 Mengadakan tindakan

perbaikan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini

adalah deskriptif, yang mana peneliti dalam

penelitian deskriptif ini akan memberikan

gambaran secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai

dengan ruang lingkup judul penelitian.

Denzin dan Lincoln (dalam Moleong

2004:5) bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun kaitannya dengan penelitian ini

adalah untuk mengetahui serta

mengemukakan berbagai gambaran dan

permasalahan dalam Pelaksanaan

Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pada

penelitian deskriptif ini, peneliti hanya

memberikan gambaran mengenai fenomena

sosial yang terdapat atau terjadi dalam

masyarakat khususnya mengenai

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan oleh

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau, alasan mengambil obyek penelitian

disini, adalah Tugas dan fungsi dari

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

yang penting adalah mengawasi

pemerintahan khususnya di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka

dari itu yang ingin diketahui bagaimanakah

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
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Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap

Satuan Kerja Perangakat Daerah di

lingkungan Pemerintahan Provinsi

Kepulauan Riau. Serta lokasi penelitian akan

dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi salah

satu sasaran pelaksanaan pengawasan

inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

3. Informan

Adapun informan yang diambil dalam

penelitian ini adalah sebanyak 5 orang.

informan terdiri dari : 1 orang Sekretaris, 1

orang Inspektur Pembantu , 1 orang

kasubbag umum kepegawaian. Serta 2 orang

dari Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau.Key

informan adalah Kepala Inspektorat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau. Alasan

pengambilan informan karena dianggap ke

lima orang tersebut mengetahui tentang

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

Inspektorat Provinsi Ke Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kepulauan Riau.

4. Sumber dan Jenis data.

Jenis data yang digunakan dalam

melaksanakan penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer.

Adalah data yang di dapat secara

langsung melalui wawancara mengenai

bagaimana pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh inspektorat dari informan

yaitu pegawai Inspektorat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau, data yang didapat

diantaranya melalui wawancara yang

dilakukan.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang mendukung penelitian

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

dan literatur, data yang diperoleh seperti

data uraian tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, data

uraian tugas unit kerja yang ada, data

susunan organisasi, data sarana dan

prasarana kerja, visi dan misi dan data

struktur organisasi.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan

Data.

Untuk mengumpulkan data penelitian,

maka digunakan teknik, yaitu :

a. Wawancara.

Soehartono (2002:67-68), menjelaskan

bahwa ”wawancara merupakan

pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan oleh pewancara

kepada informan dan jawaban-jawaban

informan dicatat dengan menggunakan

catatan kecil”. Peneliti melakukan

wawancara secara langsung dengan

informan serta informan kunci, yaitu Kepala

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau.

Wawancara ini dilakukan dengan

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang

telah disusun, mengenai Pelaksanaan

Pengawasan Pemerintahan Oleh Inspektorat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Studi

Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau)., dengan alat pengumpulan

datanya pedoman wawancara.

b. Observasi.

Teknik pengumpulan data secara

observasi mempunyai ciri-ciri yang spesifik

bila dibandingkan dengan teknik lain. Hal

ini sejalan dengan pendapat Sugiyono

(2005:166) yang mengemukakan bahwa
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“teknik observasi merupakan suatu proses

yang komplek dan sulit, yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan proses

psikologis diantaranya yang terpenting

adalah pengamatan dan ingatan”. Dalam

penelitian yang dilakukan ini, observasi

yang peneliti gunakan yaitu observasi

terstruktur yang telah dirancang secara

sistematis, tentang apa yang diamati, kapan

dan dimana tempatnya. Dalam penelitian ini

akan di amati secara langsung tentang

pelaksanaan pengawasan pemerintahan oleh

inspektorat daerah Provinsi Kepulauan riau

dengan alat pengumpulan data yaitu Check

list, dan catatan harian. Dimana yang akan

diamati meliputi menetapkan standar,

menetapkan pelaksanaan kegiatan

pengawasan, mengadakan perbandingan

terhadap pelaksanaan kegiatan serta koreksi,

penyesuaian kegiatan operasional.

G. Teknik Analisis Data.

Analisis data yang digunakan untuk

menganalisa data-data yang didapat dari

penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif. Meleong (2004:35), menyatakan

bahwa ”analisa data kualitatif adalah proses

pengorganisasian dan pengurutan data

kedalam pola dan kategori serta satuan

uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan

tema seperti yang disarankan oleh data”.

Sedangkan langkah-langkah analisa

yang dilakukan adalah : menelaah semua

data yang tersedia dari berbagai sumber,

reduksi data yang dilakukan dengan

membuat abstraksi, menyusun kedalam

satuan-satuan, pengkategorian data sambil

membuat koding, mengadakan pemeriksaaan

keabsahan data dan penafsiran data secara

deskriptif. Untuk itu data-data yang

terkumpul baik itu data primer maupun data

sekunder yang diperoleh dari wawancara,

maka akan diorganisir dan disusun. Setelah

tersusun kemudian dilakukan penafsiran dan

pembahasan terhadap data yang

dikemukakan itu.

LANDASAN TEORITIS

A. Pengawasan

Menurut Winardi (2000:585)

"Pengawasan adalah semua aktivitas yang

dilaksanakan oleh pihak manajer dalam

upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai

dengan hasil yang direncanakan".

Menurut Basu (1996:216)

"Pengawasan merupakan fungsi yang

menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat

memberikan hasil seperti yang diinginkan".

Menurut Kadarman (2001:159) Pengawasan

adalah suatu upaya yang sistematik untuk

menetapkan kinerja standar pada

perencanaan untuk merancang sistem umpan

balik informasi, untuk membandingkan

kinerja aktual dengan standar yang telah

ditentukan, untuk menetapkan apakah telah

terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta

untuk mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua

sumber daya perusahaan telah digunakan

seefektif dan seefisien mungkin guna

mencapai tujuan perusahaan. Dari beberapa

pendapat tersebut di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengawasan merupakan

hal penting dalam menjalankan suatu
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perencanaan.Dengan adanya pengawasan

maka perencanaan yang diharapkan oleh

manajemen dapat terpenuhi dan berjalan

dengan baik.

Menurut  Mufham tujuan

pengawasan (2006:49) adalah sebagai

berikut:

a. “Untuk mendukung kelancaran

dan ketetapan pelaksanaan

kegiatan pemerintah dan

pembangunan.

b. Pengawasan bertujuan agar

manajemen dapat berjalan lancar

dan dapat mencapai tujuan yang

diharapkan.

c. Bila hasil penelitian terhadap

manajemen sudah dianggap baik,

maka tujuan pengawasan adalah

agar hasil pengawasan ini dapat

menjadi umpan balik bagi

penyempurnaan kebijkasanaan,

perencanaan, pembinaan dan

pelaksanaan tugas-tugas

manajemen.

d. Pengawasan dimaksudkan untuk

memberikan kontribusi bagi

perbaikan sehingga dapat

memperlancar kinerja

manajemen.”

Pengawasan bertujuan agar

penyimpangan-penyimpangan yang

mungkin terjadi dapat ditekan, kerugian

yang lebih besar dapat dihilangkan atau

diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya

pengawasan yang baik akan dapat lebih

diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dan

tercapai dengan cara-cara yang efektif dan

efisien. Menurut syafiie (2011;110) yang

dimaksud dengan pengawasan pemerintah

adalah “pengawasan dari dan terhadap

pemerintah, mengapa pemerintah yang

berkuasa musti dan harus di awasi, hal

tersebut disebabkan oleh karena pemerintah

memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat

dengan baik dan benar, mengurus dan

mengatur segala persoalan rakyat dengan

baik dan benar”.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat

Pengawas Pemerintah Inspektorat

Kabupaten/Kota disampaikan kepada

Bupati/Walikota dan satuan kerja yang

diperiksa dengan tembusan kepada Gubernur

dan BPK perwakilan.Tembusan LHP yang

disampaikan kepada gubernur dan BPK

dimaksudkan agar gubernur dan BPK

mengetahui mengenai perkembangan

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten, selain itu

dimaksudkan untuk menghidari pemeriksaan

yang tumpang tindih.Tindaklanjut hasil

pemeriksaan memiliki peranan yang

strategis dalam siklus pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan, karena

berhasil atau tidaknya pengawasan dapat

dilihat (diukur) dari perkembangan

tindaklanjut.Tindaklanjut hasil pemeriksaan

adalah bukti bahwa satuan kerja perangkat

daerah yang diperiksa memiliki komitmen

untuk memperbaiki kekeliruan maupun

kesalahan dalam pelaksanaan administrasi

umum pemerintahan maupun urusan

pemerintahan daerah yang terjadi pada unit

kerjanya.
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Untuk mengetahui perkembangan

tindaklanjut hasil pengawasan Pejabat

Pengawas Pemerintah, maka diadakan

evaluasi pengawasan melalui rapat

pemutakhiran data tindaklanjut hasil

pengawasan, yang diselenggarakan paling

sedikit 2 (dua) kali dalam setahun,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20

Pemerdagri 23 Tahun 2007, yang

menyatakan pemutakhiran hasil pengawasan

Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan

paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Inspektorat Provinsi melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan

dalam rangkapenyelenggaraan tugas dan

fungsi satuan kerja perangkat daerah

provinsi yang didanai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

provinsi.Pada pasal 51 ayat 2 Syarat

kompetensi keahlian sebagai auditor

sebagaimana dimaksud dipenuhi melalui

keikutsertaan dan kelulusan program

sertifikasi.

B. Pemerintah Daerah

Syafeii (2011 : 20) menjelaskan bahwa

:“pemerintah adalah ilmu dan seni.

Dikatakan sebagai seni karena banyak

pemimpin pemerintahan yang tanpa

pendidikan pemerintahan mampu berkiat

serta dengan karismatik menjalankan roda

pemerintahan,sedangkan dikatakan sebagai

disiplin ilmu pemerintahan adalah karena

memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat

dipelejari dan dijalankan, memiliki objek,

baik objek material maupun formal,

universal sifatnya sistematis serta spesifik

(khas)”

Kontrol pusat atas daerah dilakukan

dengan mekanisme pengawasan yang

menunjukkan formulasi cukup ketat dengan

mekanisme pengawasan preventif, represif,

dan pengawasan umum.  Proses pemelihan

kepala/wakil kepala daerah menurut UU

Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi menjadi

wewenang DPRD, melainkan dilaksanakan

dengan pemilihan langsung yang

diselenggarakan oleh lembaga Komisi

Pemilihan Umum daerah (KPUD).  Hal ini

amat berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun

1999 bahwa DPRD merupakan wahana

untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan

Pancasila dan kedudukannya sejajar (mitra)

dari pemerintah daerah, namun dalam

praktek sering kali terjadi penafsiran

berbeda.Sebagai upaya mencapai tujuan

otonomi daerah yang berhasil guna dan

berdaya guna, diperlukan suatu sistem yang

dapat mendorong kreativitas dan motifasi

daerah itu dalam menjalankan urusan

pemerintahan sendiri. Beberapa format

sistem pengawasan dapat dikaji dari produk

perundangan berikut.

Berdasarkan undang-undang nomr 32

Tahun 2004, prinsip otonomi daerah

menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi

urusan pemerintah yang ditetapkan dalam

undang-undang ini. Daerah memiliki

kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberikan pelayanan, peningkatan
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peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat.  Penyelenggaraan

otonomi harus benar-benar sejalan dengan

tujuan dan maksud pemberian otonomi yang

pada dasarnya untuk memberdayakan daerah

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

yang merupakan bagian utama dari tujuan

nasional.

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Gambaran Umum Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

saat ini yang pada awal pembentukan

Provinsi Kepulauan Riau bernama Badan

Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau

dibentuk pada tanggal 7 Agustus 2004

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Nomor 10/UMKGR/VIII/2004 guna

melaksanakan tugas pengawasan atas

penyelenggaraan urusan pemerintah di

daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintah

kabupaten/kota. Kepala Badan Pengawas

Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang

pertama adalah Drs. H. Eddy Wijaya, MM

sementara kantor awal adalah Bida Building,

Batam Centre. Dengan perjalanan waktu,

sesuai dengan Peraturan Daerah (perda)

Nomor 8tahun 2008 nama Badan Pengawas

Daerah Provinsi Kepulauan Riau diubah

menjadi Inspektorat Provinsi yang dipimpin

oleh seorang Inspektur. Inspektur pertama

saat ini adalah Agus Setianto, Ak yang

merupakan pegawai Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat

yang diperbantukan di Provinsi Kepulauan

Riau. Saat ini Inspektur yang menjabat

adalah Mirza Bachtiar.

Inspektorat merupakan unsur

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Inspektorat dipimpin oleh  Inspektur

yang bertanggung jawab langsung kepada

Gubernur dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah Provinsi,

pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Inspektorat

mempunyai fungsi : pelaksanaan kegiatan

kesekretariatan, yaitu urusan perencanaan,

evaluasi, keuangan, umum dan

kepegawaian; penyusunan rumusan dan

penjabaran teknis serta pelaksanaan

operasional dibidang pengawasan daerah;

pemeriksaan terhadap penyelenggaraan

kewenangan pemerintah Provinsi dan

pelaksanaan tugas pemerintahan dan

pembangunan; koordinasi yang meliputi

segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan

program yang berhubungan dengan

peningkatan tugas dibidang pengawasan

daerah; pengawasan dan pembinaan yang

meliputi segala usaha dan kegiatan untuk

melaksanakan pengawasan teknis atas

pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh
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pemerintah serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku; pengusutan

mengenai kebenaran laporan atau pengaduan

tentang hambatan, penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah

provinsi; pemeriksaan, pengujian dan

penilaian atas kebenaran laporan berkala

atau sewaktu-waktu dilingkungan

pemerintah provinsi; pelaksanaan tugas lain

yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pekerjaan Umum merupakan

unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi

di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air,

Cipta Karya dan Perencanaan Tata Ruang

sesuai dengan kewenangan Pemerintah

Provinsi serta peraturan perundang-

undangan. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di

bawah Gubernur dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umumempunyai tugas

melaksanakan sebagian kewenangan

desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan di bidang pekerjaan umum

sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. VISI :

“Tersedianya Infrastruktur Bidang

Pekerjaan Umum yang handal,

bermanfaat, berkelanjutan untuk

mendukung terwujudnya masyarakat

Kepulauan Riau yang lebih sejahtera

“

2. MISI :

a. Mewujudkan Pelayanan Prima,

baik untuk Internal Organisasi

maupun Pelayanan kepada

Publik.

b. Menerapkan organisasi yang

efisien, tata laksana yang

efektif dan terpadu dengan

prinsip Good Governance serta

mengembangkan SDM yang

profesional.

c. Mewujudkan pembangunan

sarana dan prasarana pusat

pemerintahan Provinsi

Kepulauan Riau.

d. Mewujudkan pelayanan

jaringan transportasi darat yang

terbaik.

e. Mewujudkan manajemen

pengelolaan Sumber Daya Air

yang bermanfaat bagi

kehidupan masyarakat.

f. Mewujudkan penataan

kawasan yang berwawasan

lingkungan.

g. Mendorong berkembangnya

Industri Konstruksi yang

kompetitif.

3. TUJUAN :

a. Memberikan pelayanan yang

profesional baik untuk internal

organisasi maupun pelayanan

kepada publik.

b. Menyediakan Sistem

Pengambilan Keputusan yang

efektif dan efisien dengan

dukungan Sumber Daya

Manusia yang handal.
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c. Menyediakan sarana dan

prasarana perkantoran

pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau.

d. Membangun daya dukung dan

kualitas pelayanan dan sarana

prasarana jalan dan jembatan.

e. Meningkatkan manajemen

pengelolaan Sumber Daya Air

yang terpadu dan berkualitas.

f. Meningkatkan kualitas

kawasan Perkotaan, Pedesaan,

dan Kawasan Khusus.

g. Meningkatkan partisipasi aktif

pengusaha jasa konstruksi

dalam penyelenggaraan

pelayanan prasarana jalan.

ANALISA

1.    Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Penetapan standar merupakan tahap

pertama dalam pelaksanaan pengawasan.

Standar dapat diartikan sebagai pengukuran

yang dapat digunakan sebagai patokan untuk

penilaian hasil-hasil. Adapun yang dapat

digunakan sebagai standar antara lain adalah

tujuan, sasaran, kuota, dan target

pelaksanaan. Untuk mengetahui bagaimana

tujuan, sasaran, kuota, dan target

pelaksanaan disini, haruslah dibuat rencana

kerja. Di dalam rencana kerja yang di

jelaskan apa tujuan yang hendak di capai,

apa sasarannya dan apa saja batasan-

batasannya. Standar dapat diartikan suatu

rangkaian kegiatan penyusunan rencana

kerja yang meliputi penetapan

tujuan/sasaran, dengan batasan-batasan

tersebut dan pedoman kepada undang-

undang yang berlaku.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh

salah satu informan Sekretaris Inspektorat

bapak Yudha Prayitno yaitu:

“sudah ada. Sebelum turun

kelapangan dalam melaksanakan

pengawasan sudah ada standar nya

seperti apa saja yang akan diawasi,

apa saja yang akan diperiksa,

bagaimana tata cara dalam

pemeriksaan saat melakukan

pengawasan. Bagaimana jika terjadi

penyimpangan atau data-data yang

tidak valid. Semua sudah ada

pedoman dan aturan sebagai suatu

standar kerja.” (Wawancara,

Selasa, 15 Juli 2014)

Dari hasil wawancara dengan seluruh

informan dapatlah dianalisa bahwa

perencanaan standar pengawasan memang

sudah ada, meliputi seluruh pelaksaaan

pengawasan serta apa-apa saja yang harus

dilakukan oleh petugas pengawas dalam

mengawasi setiap kegiatan, keuangan,

masalah pegawai yang ada di setiap satuan

kerja perangkat daerah di lingkungan

Provinsi Kepulauan Riau.

Adanya mekanisme dalam pengawasan

menjadi standar pengawasan yang dilakukan

baik dari segi waktu maupun tugas apa yang

harus dikerjakan terlebih dahulu, dan apa

yang harus diawasi. Sidak yang dilakukan

pun sebaiknya masuk pada perencanaan

awal karena menghindari tumpang tindih

dan pemeriksaan berulang-ulang.
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Inspektorat Kepulauan Riau memiliki

Standar Operasional dalam pengawasan ke

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan

Riau yaitu apabila ada temuan atau aduan

dari masyarakat berkaitan dengan proyek

yang sedang dibangun oleh PU maka

Inspektorat melakukan pemeriksaan

terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tugas

PU Provinsi Kepulauan Riau, kemudian

melakukan koordinasi yang meliputi segala

usaha dan kegiatan guna mewujudkan

program yang berhubungan dengan

peningkatan tugas dibidang pengawasan

seperti pihak inspektorat turun langsung

untuk mengamati proyek yang sedang dalam

pembicaraan publik kemudian dilakukan

pengawasan dan pembinaan yang meliputi

segala usaha dan kegiatan untuk

melaksanakan pengawasan teknis atas

pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah serta peraturan perundang-

undangan, dari kegiatan ini inspektorat

memeriksa laporan-laporan dari proyek yang

sedang ditangani oleh PU seperti berapa

anggarannya kemudian siapa kontraktornya,

dan melihat kesesuaian proposal yang

diajukan kontraktor dengan kenyataan

dilapangan kemudian pengusutan mengenai

kebenaran laporan atau pengaduan tentang

hambatan, penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan tugas dilingkungan pemerintah

provinsi, setelah itu dilakukan pemeriksaan,

pengujian dan penilaian atas kebenaran

laporan berkala hingga ditemukan kebenaran

maka akan dilakukan tindakan lanjutan,

seperti tindakan penilaian dan perbaikan.

2. Mengadakan penilaian

Mengadakan penilaian dengan cara

Mengadakan perbandingan terhadap

pelaksanaan kegiatan sangatlah penting dan

menjadi salah satu poin dalam pengawasan

pemerintahan yang dilakukan oleh

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut indikator untuk mengukur hal

tersebut seperti hal dibawah ini :

 Adanya tindakan penilaian

terhadap pekerjaan pada

pemerintahan provinsi

Kepulauan Riau.

Pertanyaan kembali ditanyakan kepada

informanSekretaris Inspektorat bapak Yudha

Prayitno adapun jawaban yang diberikan

informan dapat dipaparkan sebagai berikut :

“tindakan penilaian selalu kami

lakukan. Seperti jika mereka

memberikan laporan tentang

kegiatan, kami selalu membaca dan

kemudian memberikan penilaian,

disinilah kemudian dapat diketahui

apakah ada penyimpangan dalam

kegiatan instansi tersebut ataukah

tidak” (Wawancara, Selasa, 15 Juli

2014)

Ditambahkan pula dengan jawaban

senada yang disampaikan oleh Inspektur

Pembantu bidang IVibu Syakyakirti

menyebutkan bahwa :

“...tentu saja kami lakukan

penilaian pada setiap laporan yang

diberikan oleh instansi-instansi.
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Memang hal itu yang mereka

harapkan dari kami. Ketika

memberikan laporan kami berikan

penilaian dan jika terjadi hal-hal

yang menyimpang maka akan

sama-sama dicari penyelesaiannya

dan dilakukan tindakan perbaikan”

(Wawancara, Selasa, 15 Juli 2014)

Dari  kedua informan diatas menjawab

hal yang senada bahwa Inspektorat daerah

Provinsi Kepulauan Riau memang

melakukan penilaian pada setiap laporan

yang diberikan instansi-instansi

pemerintahan. Mereka

mempertanggungjawabkan hal-hal yang

harus dilaporkan pada Inspektorat daerah.

Dan kemudian akan dilakukan penilaian

apakah laporan sudah sesuai dengan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan jika tidak

sesuai akan diberikan tindakan perbaikan.

Laporan yang biasanya di berikan kepada

Inspektorat berkaitan dengan laporan

keuangan, kegiatan, dan laporan tentang

segala penyelenggaraan kewenangan

pemerintah Provinsi dan pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pembangunan. Kemudian

inspektorat juga mengusut mengenai

kebenaran laporan atau pengaduan tentang

hambatan, penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan tugas di lingkungan provinsi

Diperoleh pernyataan yang

disampaikan oleh Inspektur Pembantu

bidang IV Indra Norza mengatakan bahwa :

“.....penilaian memang harus kami

lakukan, guna menjadi perbandingan

apakah yang dilakukan sudah sesuai

atau tidak. Penilaian juga dilakukan

sebagai tolak ukur apakah instansi

tersebut sudah baik atau masih perlu

pengawasan secara rutin .”

(Wawancara, Selasa, 15 Juli 2014)

Diperkuat dari pernyataan bapak Mirza

Bachtiarbahwa :

“...tentu saja dalam pengawasan kami

selalu memberikan penilaian apakah

semua yang ada pada instansi-instansi

tersebut sudah baik atau belum. Jika

belum berjalan dengan baik maka akan

dilakukan tindakan, seperti tindakan

perbaikan.”(Wawancara, Selasa, 15

Juli 2014)

3.  Mengadakan Tindakan Perbaikan

Melakukan tindakan koreksi dapat

diambil apabila diperlukan, dalam berbagai

bentuk, seperti mengubah standar,

memperbaiki pelaksanaan atau dengan

menjatuhkan sanksi. Bila hasil analisis

menunjukkan perlunya tindakan koreksi,

maka tindakan ini harus diambil. Tindakan

koreksi ini awalnya harus dilakukan adalah

menganalisa standar apakah sudah sesuai

atau belum. Jika tidak sesuai maka standar

harus diubah sesuai rasional dan kondisi

yang ada. Pelaksanaan inspeksi terlalu

sering.

Ada beberapa tindakan koreksi

:Mengubah standar mula-mula (barangkali

terlalu tinggi atau rendah).Mengubah

pengukuran pelaksanaan mengganti sistem
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pengukuran itu sendiri.Mengubah cara

dalam menganalisa dan

menginterprestasikan penyimpangan-

penyimpangan.

 Petugas Memberikan data

hasil pengamatan

dilapangan serta laporan

hasil pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan pemerintahan

oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

harus dilakukan sesuai dengan frekuensinya

saat turun kelapangan.  Setelah para pegawai

turun lapangan mengawasi kegiatan

hendaknya para pegawai membuat data hasil

pengamatan di lapangan.

Adapun jawaban yang diperoleh dari

semua informan dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Ditambahkan pula dengan jawaban

yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu

bidan IV ibu Syakyakirti menyebutkan

bahwa :

“laporan jarang diberikan, saya

juga kalau mengawasi biasanya

tidak memberikan laporan secara

rinci paling saya melaporkan jika

terjadi kesalahan atau

penyimpangan saat saya melakukan

pengawasan pemerintahan tersebut

pada suatu instansi pemerintah”.

(Wawancara, Selasa, 15 Juli 2014)

Dijelaskan pula jawaban dari Inspektur

bapak Mirza Bachtiarmengatakan tentang

permasalahan tersebut :

“menurut saya adanya data hasil

pengamatan dilapangan serta

laporan hasil pengawasan masih

perlu perbaikan sebab selama ini

pemantauan yang dilakukan hanya

beberapa kali dalam setahun. Dan

tidak semua pengawasan

dituangkan dalam bentuk data

laporan” (Wawancara, Selasa, 15

Juli 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan

semua informan maka dapat disimpulkan

bahwa dalam melakukan pengawasan para

pegawai jarang membuat sebuah laporan

mengenai hal-hal yang ia temukan

dilapangan. Pegawai lebih sering membuat

laporan secara lisan. Dan hanya melaporkan

jika terjadi penyimpangan saja. Dalam

beberapa kali melakukan pengawasan

pegawai tidak memberikan data atau laporan

mengenai kondisi dilapangan. Data hasil

pengawasan diperlukan guna perbaikan

untuk hal-hal yang dilihat akan

menimbulkan masalah. Hal ini tentu saja

meminimalisir kesalahan yang ada

dilapangan kedepannya.

Adapun untuk mendapatkan informasi

yang lebih kuat, wawancara kembali

dilakukan secara langsung kepada Mirza

Bakhtiar dengan menanyakan  penyampaian

data hasil pengawasan pemerintahan oleh

Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau yang

dipantau oleh pegawai, maka jawaban yang

diperoleh sebagai berikut  :

”saya mengaharapkan setiap

melakukan pengawasan selalu



18

diberikan data hasil pengamatan

dilapangan. Sejauh ini memang

sudah beberapa kali saya terima

hasil tersebut tetapi memang untuk

laporan secara berkala tidak ada.

Malah petugas yang mengawasi

lebih senang melaporkan ketika

ditemukan penyimpangan. Jika

tidak ditemukan apapun maka tidak

ada laporan yang dibuat. Padahal

sudah ketentuannya setiap kegiatan

pengawasan seharusnya

melaporkan apa yang ditemukan

dilapangan agar menjadi

pembanding apakah semua berjalan

sudah sesuia dengan rencana dan

peraturan yang ada.” (Wawancara,

Selasa, 15 Juli 2014)

Pada hasil temuan penelitian berkaitan

dengan data hasil pengamatan dilapangan

serta laporan hasil pengawasan, maka

berdasarkan hasil wawancara serta hasil

observasi dengan semua informan dan

diperkuat pernyataan key informanmaka

dapat disimpulkan bahwa : pegawai belum

dapat memberikan data yang secara berkala

dilakukan jika pengawasan juga dilakukan.

Sebab fakta menunjukan bahwa pegawai

selama ini memberikan pemantauan hanya

satu sampai dua kali saja.  Bila  melakukan

pengawasan pegawai jarang memberikan

data hasil pengawasan dilapangan.

 Mengadakan Tindakan

Perbaikan

Dari hasil wawancara terhadap

informan, penulis mendapatkan beberapa

jawaban antara lain. : Informan kasubbag

perencanaan dan program bapak Indra Norza

mengatakan:

“Iya perbaikan selalu dilakukan jika

terjadi kesalahan dan

penyimpangan pada pelaksanaan

pengawasan Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau. Akan dilihat

mengapa hal tersebut terjadi,

setelah dianalisa mengapa hal

tersebut terjadi kemudian akan

dicari penyelesaiannya. Biasanya

kami akan memberikan jalan keluar

kepada instansi yang didalamnya

terdapat temuan

masalah.”(Wawancara, Selasa, 15

Juli 2014)

Dari keterangan diatas dapat

disimpulkan bahwa tindakan perbaikan

memang harus dilakukan dalam pelaksanaan

pengawasan. Pelaksanaan pengawasan tidak

hanya melihat apa yang ada dilapangan yang

tidak sesuai dengan standar dan aturan tetapi

juga melihat penyimpangan yang terjadi

yang kemudian akan menjadi tindakan

perubahan. Biasanya Inspektorat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan

suatu penyelesaian terhadap masalah-

masalah yang ditemukan pada instansi

pemerintahan agar tidak kembali terjadi

penyimpangan.

Kemudian pertanyaan kembali

diajukan oleh informanWeldy Anugra

Riawan Selaku Staff Perencanaan Dan

Programia mengatakan :
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“kami selalu mengadakan tindakan

perbaikan jika terdapat kesalahan

dan ketidaksesuaian yang kami

didapatkan di lapangan. Biasanya

kami akan memberikan masukan

agar hal tersebut tidak terjadi

kembali” (Wawancara, Selasa, 15

Juli 2014)

Informan berikutnya kasubbag

Perencanaan dan Program bapak Indra

Norza memberikan jawaban senada,

mengatakan :

“memang dalam melakukan suatu

perbaikan dibutuhkan keberanian

untuk melakukan tindakan-tindakan

tersebut. Seperti jika laporan tidak

sesuai. Jumlah harta benda yang

dilaporkan tidak sesuai dengan

yang dilapangan maka akan kami

pertanyakan dan jika bisa dilakukan

perbaikan akan dilakukan

secepatnya kemudian instansi

tersebut untuk kedepannya akan

dilakukan secara rutin”

(Wawancara, Selasa, 15 Juli 2014)

Dari hasil yang didapatkan dengan

mewawancari informan diatas dan hasil

observasi dapatlah dilihat bahwa pada

pelaksanaan pengawasan pemerintahan yang

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau, ditemukan bahwa setiap

instansi banyak sekali yang harus dilakukan

perbaikan. Seperti pada masalah

kepegawaian yaitu disiplin pegawai, harta

benda yang ada di kantor tersebut, maupun

laporan terhadap kegiatan yang dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat diambil

kesimpulan yaitu Pelaksanaan pengawasan

pemerintahan oleh Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau khususnya untuk

pengawasan terhadap Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi Kepulauan Riau sudah

berjalan dengan baik namun masih ada

beberapa dari indikator yang harus kembali

diperhatikan untuk diperbaiki. Hal ini dapat

dilihat dari:

Pada dimensi menetapkan standar

dimana adanya rencana yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sebelum melakukan

pengawasan sudah disusun dengan baik dan

menjadi pedoman awal dari Pelaksanaan

pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau begitu juga dengan

peraturan yang terdiri dari prosedur kerja

yang menjadi acuan dalam melakukan

pengawasan juga sudah ada hanya saja yang

perlu diperhatikan masih ada beberapa

permasalahan yang berkaitan denga ketidak

sesuaian peraturan serta prosedur kerja

dengan kegiatan, seperti waktu pelaksanaan.

Dimensi kedua yaitu mengadakan

penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi

Kepulauan Riau dalam melaksanakan

kegiatan pengawasan kepada Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau,

dengan indikator Adanya tindakan penilaian

terhadap pekerjaan pada pemerintahan
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provinsi Kepulauan Riau. Seperti inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan

penilaian didalam laporan yang diberikan

instansi-instansi dalam pemerintahan agar

dapat dilakukan perbandingan apakah

pekerjaan yang dilakukan cukup baik

walaupun tidak semua pengawasan membuat

laporan dengan cepat. Karena jika ada kasus

atau temuan berkaitan dengan Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau,

Inspektorat harus segera memberikan

laporan kepada kejaksanaan dengan segera.

Dimensi terakhir yaitu mengadakan

tindakan perbaiakan penyesuaian kegiatan

operasional supaya mencapai hasil yang

sama  seperti yang direncanakan dengan

menyesuaikan segala sesuatu yang dianggap

perlu serta mengadakan tindakan perbaikan

jika ditemukan masalah-masalah yang

terjadi saat melakukan kegiatan pengawasan

juga sudah dilakukan oleh inspektorat

terhadap Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau sudah dilakukan dengan

baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi

perhatian bahwa dalam melakukan

pengawasan, pegawai yang bertugas

mengawasi jarang sekali memberikan

laporan hasil temuan dilapangan, padahal hal

tersebut menjadi penting untuk tindakan

perbaikan bagi instansi pemertintahan yang

ditemukan bermasalah. Indikator kedua dari

dimensi ini adalah melakukan tindakan

perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi

pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau sudah dapat dilakukan

dengan baik oleh petugas Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau. Mereka

memberikan masukan kepada Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau

yang terdapat temuan-temuan penyimpangan

agar melakukan tindakan perbaikan agar

meminimalisir kembali kesalahan yang

terjadi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di

atas dan berdasarkan permasalahan dan

gejala-gejala yang ditemukan dalam

penelitian ini, maka penulis menyarankan

perlu adanya perbaikan serta pembenahan-

pembenahan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses

Perencanaan kegiatan di Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau, melibatkan

Inspektorat Provinsi Kepulauan

Riau untuk meminalisir kesalahan

dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Hendaknya setiap pengawasan

dilakukan diberikan data atau

laporan dari hasil pengawasan

tersebut agar dapat dilakukan

perbaikan-perbaikan untuk

kedepannya. karena laporan

merupakan bukti fisik pernah

dilakukan pengawasan dan dapat

dijadikan bahan evaluasi kedepan

untuk instansi pemerintahan,

3. Jika ditemukan temuan-temuan

kesalahan dilapangan khususnya di

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kepulauan Riau maka tindakan

perbaikan harus segera dilakukan

agar tidak terjadi penyimpangan
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yang berulang kali. Misalnya

ketidaklengkapan data,

ketidaklengkapan laporan dan lain

sebagainya.
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