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ABSTRAK 
 

Wisnu Agung Wijayanto. 2011. PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT 
KABUPATEN PATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG 
BAIK (GOOD GOVERNANCE): Studi Yuridis Terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Dosen Pembimbing I : Dr. Nurul 
Akmad S.H.,M.Hum dan Dosen Pembimbing II : Arif Hidayat, S.H.I, M. H, hal 119.  

 
Kata Kunci : Inspektorat, Good governance, pemerintah daerah 

 
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dan 
desa dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan daerah dan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar peranan 
Inspektorat terhadap pencapaian good governance yang merupakan salah satu faktor 
dalam menunjang keberhasilan serta kelancaran pembangunan daerah di Kabupaten Pati 
menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti.  

Permasalahan  dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 
penelitian yaitu 1) bagaimanakah penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 
dalam pencapaian good governance?, 2) bagaimanakah mekanisme pengawasan 
lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance? dan 3) 
bagaimanakah upaya penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam 
pencapaian good governance? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian 
adalah sifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara analisis normatif  kualitatif. 
Model analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metodologi kualitatif. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 
dalam pencapaian good governance sudah berperan sebagai lembaga pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati yang dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat Kabupaten 
Pati dalam pencapaian good governance sudah sesuai dengan perencanaan program 
pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Kendala-kendala dalam 
pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pati, 
secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu kendala teknis 
operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan“politikal will”. 

Saran dalam penelitian ini adalah supaya pengawasan dapat diselenggarakan 
secara optimal maka membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (skill) Pejabat 
Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan, dan peningkatan 
sarana kerja pengawasan. Selain itu, supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
dapat diselenggarakan dengan independent sehingga terlaksana dengan optimal, maka 
lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota 
sebaiknya tidak berada dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi langsung berada 
dibawah Departemen Dalam Negeri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  yaitu untuk mewujudkan : 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

2. Memajukan kesejahteraan umum 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Jika dilihat dari tujuan Negara Indonesia, maka Negara Indonesia termasuk negara 

yang menganut “welfare state”. Dalam negara modern “welfare state”, tugas 

pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus 

aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua 

orang tetap terjamin (Marbun dan Mahmud, 1987 :45). Dengan demikian tugas 

pemerintah cukup banyak guna menjamin kepentingan umum dan 

penyelenggaraan kesejahteraan umum yang mencakup berbagai aspek meliputi 

masalah pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

Memperhatikan wilayah Indonesia yang cukup luas dan banyaknya tugas 

pemerintah, serta untuk menjamin terlaksananya tujuan Negara Indonesia, maka 

dibentuk pemerintah-pemerintah daerah baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
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Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, 

Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-

Undang. 

Guna mendukung jalannya roda pemerintahan yang mewujudkan tujuan 

Negara, maka pemerintah mulai berbenah dalam pengelolaan pemerintahan. Era 

reformasi yang mulai dilaksanakan sejak berakhirnya Era Orde Baru pada bulan 

Mei 1998 sampai saat ini telah berjalan selama dua belas tahun lebih, dengan 

berbagai perubahan paradigma atau model pola terutama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan di bidang ketatanegaraan lainnya. Era reformasi yang bertujuan 

mengadakan koreksi atau perubahan, penataan dan pengaturan kembali berbagai 

wahana tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih sesuai, 

selaras dan sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam 

pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus diupayakan untuk 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Munculnya era reformasi 1998 menuntut adanya pembagian daerah yaitu 

otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, maupun 

Kota. Kemudian otonomi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Langkah ini merupakan titik awal sistem 

penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan, penyelenggaraan 

pemerintahan di masa datang berpijak pada sistem desentralisasi, yang 
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menempatkan tugas dan wewenang pemerintah pusat sebagai pengarah kebijakan 

dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dalam upaya membangun 

wilayah sebagai daerah otonom. 

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah dituntut menyelenggarakan 

pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good local 

governance). Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan 

dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Seperti yang disadur dalam skripsi Adha Dewi (2006: 1), dituliskan bahwa 

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan 

pelayanan publik dan memajukan pelayanan daerah. Pada dasarnya terkandung 

tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah  yaitu: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk 

berpartisipasi dalam proses pembangunan, 

Untuk melaksanakan tiga misi pelaksanaan otonomi daerah tersebut diatas 

sebagai perwujudan menuju pemerintah yang baik maka perlunya sistem 

pengawasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mandiri, cerdas, dan 

bertanggung jawab. 
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Selain itu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahun ke 

tahun terus meningkat sehingga tugas-tugas utama kepemerintahan dan 

pembangunan semakin berat. Untuk itu diperlukan dengan adanya pengawasan 

atas pelaksanaan kegiatan pemerintah agar dapat tercapainya hasil pembangunan 

yang efisien, ekonomi, dan efektif. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha 

untuk menegakkan disiplin aparatur pemerintah dan menanggulangi 

penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya seperti korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara, 

maka agar sesuai dengan rencana yang diinginkan perlu adanya suatu pengawasan 

atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Pengawasan ini dilakukan oleh satu badan pengawas secara fungsional, yang 

selanjutnya disebut sebagai lembaga Inspektorat. Maka peran badan pengawas 

yaitu lembaga Inspektorat daerah yang salah satunya berfungsi dalam 

penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan di daerah maupun di desa sangat diperlukan. 

Agar tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, pemerintah harus 

bertindak efektif dan efisien dalam mengelola pembangunan di daerah dan di 

desa. Fungsi pengawasan dalam setiap penyelenggaraan manajemen sebuah 

organisasi, pada hakikatnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab 

pimpinan organisasi yang bersangkutan.  

Berkaitan dengan usaha pencapaian good governance, maka Bupati Pati 

selaku pimpinan organisasi pemerintah daerah memerlukan aparat pengawas 

fungsional untuk mendukung tugas-tugasnya. Badan pengawas selaku aparat 
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pengawas fungsional, merupakan pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan desa di bidang pengawasan sehingga tujuan dari 

pembangunan akan tercapai. Penyelenggaraan Pemerintahan pada hakikatnya 

tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajement modern, dimana fungsi-fungsi 

manajemen selalu berjalan secara simultan, proporsional dalam kerangka 

pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemerintahan pusat maupun di 

daerah tidak dapat menghilangkan pengawasan sebagai salah satu fungsi dari 

manajemen. Fungsi pengawasan dalam setiap penyelenggaraan manajemen 

sebuah organisasi, pada hakikatnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab 

pimpinan organisasi yang bersangkutan. Bagi organisasi kecil pengawasan bisa 

dilakukan oleh pimpinan secara langsung, hal ini berbeda dengan organisasi besar 

yang memerlukan aparat fungsional untuk membantu pimpinan melakukan 

pengawasan.  

Pimpinan organisasi besar tidak mungkin melakukan pengawasan 

langsung tanpa bantuan aparat fungsional, karena obyek yang harus diawasi 

begitu banyak dan luas. Begitu juga kepala daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) 

sebagai pimpinan organisasi yaitu kepala daerah maupun kepala desa sebagai 

pimpinan organisasi di desa, juga memerlukan aparat pengawasan fungsional 

untuk membantu tugas-tugasnya. Oleh karena itu, di lingkungan pemerintah 

daerah (Propinsi/ Kabupaten/ Kota) dan pemerintah desa selalu ada Lembaga/ 

Badan/ Unit yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional. 
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Berkaitan dengan usaha pencapaian good governance, maka Bupati Pati 

selaku pimpinan organisasi pemerintah daerah memerlukan aparat pengawasan 

fungsional untuk mendukung tugas-tugasnya. 

Inspektorat Kabupaten Pati selaku aparat fungsional, bertugas untuk 

membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di bidang 

pengawasan sehingga tujuan dari pembangunan akan tercapai. 

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah 

dan desa dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap 

jalannya pemerintahan daerah dan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar 

peranan Inspektorat terhadap pencapaian good governance yang merupakan salah 

satu faktor dalam menunjang keberhasilan serta kelancaran pembangunan daerah 

di Kabupaten Pati menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti.  

Dari latar belakang diatas maka penulis mengajukan judul penelitian yaitu  

”PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD 

GOVERNANCE):  Studi Yuridis Terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati”. 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti berusaha untuk 

mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses 
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penelitian dapat lebih terarah dan fokus pada pokok permasalahan yang 

sebenarnya. Pokok permasalahan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 

dalam pencapaian good governance ? 

2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat Kabupaten 

Pati dalam pencapaian good governance ? 

3. Bagaimanakah upaya penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten 

Pati dalam pencapaian good governance? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara empiris : 

1. Penguatan peran Inspektorat di Kabupaten Pati dalam pencapaian good 

governance. 

2. Mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat dalam pencapaian good 

governance. 

3. Upaya penguatan peran lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam 

pencapaian good governance. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut : 

1.4.1.  Manfaat Teoritis        

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan melengkapi 

pengetahuan hukum tentang fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh 

Lembaga Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Pati khususnya 

dalam Ilmu Hukum Tata Negara. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis :          

Dapat menjadi bahan pertimbangan apabila peneliti yang sama diadakan 

pada waktu-waktu mendatang dan memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi penelitian yang akan datang. 

2. Bagi masyarakat :         

Dapat memberikan pemahaman tentang pengawasan dan pelaksanaan 

Lembaga Inspektorat serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

betapa pentingnya memberikan dukungan agar tercapainya Pemerintahan 

yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

3. Bagi Pemerintah         

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan yang mungkin 

dapat diterapkan oleh pemimpin, terutama yang berhubungan dengan 

masalah optimalisasi kinerja Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika penulisan skripsi. 

Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar 

dengan mudah dapat memahami skripsi ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur 
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dan sistematis. Secara garis besar akan diuraikan mengenai sistematika isi 

penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

Bagian Awal Meliputi : Halaman judul, Persetujuan pembimbing, 

Halaman pengesahan, Pernyataan, Motto dan persembahan, Prakata dan sari, 

Daftar isi 

Bagian isi terdiri dari : 

Bab 1 : Pendahuluan, bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam 

pokok permasalahan yang akan dibahas. Bab ini terdiri dari 

beberapa sub bab, yaitu: sub bab (a) Latar belakang yang dijadikan 

landasan penelitian; sub bab (b) Ruang lingkup dan perumusan 

masalah; sub bab (c) Metode Penelitian, yang meliputi tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan spesifikasi penelitian; sub bab 

(d) Sistematika penulisan, yang menjelaskan secara garis besar 

penyusunan skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang landasan teoritis 

yang mendasari analisis masalah yang dibahas, berisi kerangka 

pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok-pokok 

masalah yang diteliti. 

Bab 3 : Metodologi, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: sub bab (a) 

Metode pendekatan; sub bab (b) Spesifikasi penelitian; sub bab (c) 

Metode penentuan sampel; sub bab (d) Metode pengumpulan data; 

sub bab (e) Metode analisis data. 
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Bab 4 : Hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan hasil penelitian 

dilapangan mengenai penguatan peran Inspektorat dalam 

pencapaian good governance di Kabupaten Pati. Dalam 

pembahasannya diorientasikan pada pokok masalah yang 

dirumuskan pada bab pendahuluan dan berdasarkan teori atau 

kerangka pemikiran. 

Bab 5 : Penutup, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: sub bab (a) 

Kesimpulan, yang merupakan kristalisasi hasil-hasil penelitian dan 

pembahasan; sub bab (b) saran, yang berisi tentang pemikiran 

penulis yang dilandaskan pada simpulan yang diperoleh. 

Bagian Akhir berisi tentang : 

- Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

Daftar pustaka adalah semua bahan-bahan atau referensi yang digunakan 

sebagai bahan penyusunan penulisan laporan. Daftar ini akan membantu 

pembaca untuk mencocokkan data keterangan atau kutipan yang terdapat 

dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1.  Pemerintahan Daerah  

Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Otonomi juga disebut sebagai devolusi, yakni merupakan pelimpahan 

wewenang (diskresi) kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang 

memberikan kewenangan tersebut. Ruang lingkup atau isi otonomi itu bersifat 

kondisional dalam artian tergantung pada tempat dan waktu dimana prinsip 

otonomi tersebut diterapkan (Nasution, 2000 :5). 

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum atau 

sesudah amandemen. 

Sebelum diamandemen ketentuan yang mengatur tentang 

pemerintahan daerah adalah Bab VI UUD 1945 tentang pemerintahan daerah 

Pasal 18 yang berbunyi : 
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” Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan 

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat 

istimewa’’ 

Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 pada tahun 2000, terjadi perubahan mengenai Pasal dan 

penjelasan dari Undang-Undang Dasar yang lama. Perubahan tersebut sangat 

mendasar baik secara terstruktur maupun substansi, sehingga yang semula 

hanya ada satu Pasal menjadi tiga Pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, 

Pasal 18 tersebut berbunyi : 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang 
diatur dengan Undang-Undang 

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas 
pembantuan 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum 

(4) Gubernur, bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintah pusat 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam undang-undang 
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Dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara 

provinsi, kabupaten serta kota diatur dalam Undang-Undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. 

Demikian pula Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau bersifat 

istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara juga mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya, sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-

Undang. 

Dalam melaksanakan Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur 

mengenai pemerintahan daerah, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas 
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pembantuan. Pemberian otonomi seluas-luasnya diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan 

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004). 

 

2.2. Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 

2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (5) UU 

Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan 
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pemerintahan daerah, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan. 

Daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah 

didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 

10 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004, menyatakan   

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan 
Pemerintah. Dari rumusan tersebut dengan tegas diatur bahwa 
pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki secara luas dan utuh. Luas 
artinya semua kewenangan selain 6 urusan pemerintahan (politik 
luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal 
nasional, serta agama) merupakan kewenangan pemerintah 
daerah. Sedangkan utuh artinya, dalam melaksanakan 
kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan 
tanggungjawab pemerintah daerah tersebut (Hanif Nurcholis, 
2007:126). 
 
Maksud dan tujuan diserahkannya urusan pemerintahan kepada 

pemerintah daerah adalah untuk memberi keleluasaan kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Maksud 

penyerahan urusan pemerintahan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU 

Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan : Dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan 

diserahkannya urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah supaya 
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pemerintah daerah menjalani otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas 

pembantuan. Pemerintah daerah dapat melaksanakan urusaan pemerintahan 

yang tidak diserahkan apabila ada pelimpahan kepada daerah otonom. 

Pelimpahan pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut diatur dalam Pasal 10 

(4) UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan: 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri 
atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 
perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat 
menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan 
desa. 
 
Dari rumusan tersebut diketahui bahwa, pemerintah dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan selain dilakukan sendiri, dapat juga 

melimpahkan kepada perangkatnya yang ada di daerah atau menugaskan 

kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Pemerintah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibagi kepada pemerintah daerah 

melalui penyerahan. Pembagian urusan pemerintahan dilakukan dengan 

kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 32 

tahun 2004, yang menyatakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi 

berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 

memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. 

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pembagian urusan 

pemerintahan dilakukan dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan 

efisiensi. Yang dimaksud dengan "kriteria eksternalitas" dalam ketentuan ini 

adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, 
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besaran, dan jangkauan dampak yang timbul aikibat penyelenggaraan suatu 

urusan pemerintahan. Yang dimaksud dengan, "kriteria akuntabilitas" dalam 

ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan 

jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan. Sementara yang dimaksud dengan "kriteria efisiensi" dalam 

ketentuan ini adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan 

berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat 

diperoleh (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah). 

Urusan pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang 

menjadi urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan 

pilihan. Menurut penjelasan Pasal 11, yang dimaksud dengan "urusan wajib" 

adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan 

pelayanan dasar warga negara antara lain: 

1. Perlindungan hak konstitusional; 

2. Perlindungan kepentingan nasional, kcsejahteraan masyarakat, 

ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan 

NKRI; dan  

3. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan 

konvensi internasional. 

 

Kewenangan dikatakan kewenangan wajib, karena seluruh daerah 

kabupaten dan kota harus dapat melaksanakan kewenangan tersebut. Apabila 
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ada daerah yang tidak mampu melaksanakan, ada 3 (tiga) alternatif yang 

terjadi, yakni: 

1. Kewenangan tersebut dikembalikan kepada daerah propinsi;  

2. Daerah yang tidak mampu tersebut dimerger dengan daerah lain;  

3. Daerah yang tidak mampu tersebut dihapuskan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan 

yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi 

unggulan daerah. Urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah provinsi 

adalah urusan dalam skala provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 

UU Nomor 32 Tahun 2004, yang meliputi: 

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. Penanganan bidang kesehatan; 
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya 

Manusia potensial; 
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan 

menengah termasuk lintas kabupaten/kota; 
j. Pengendalian lingkungan hidup; 
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas 

kabupaten/kota; 
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 

dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan 
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p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 

 
  Dari rumusan tersebut, diketahui bahwa urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas 16 urusan wajib. Urusan 

pemerintahan yang bersifat wajib, wajib diselenggarakan oleh seluruh 

provinsi, kabupaten, dan kota. Secara rinci, urusan wajib pemerintah propinsi, 

dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP 38 Tahun 2007, yang 

meliputi : 

a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Lingkungan hidup; 
d. Pekerjaan umum; 
e. Penataan ruang; 
f. Perencanaan pembangunan; 
g. Perumahan; 
h. Kepemudaan dan olahraga; 
i. Penanaman modal; 
j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
k. Kependudukan dan catatan sipil; 
l. Ketenagakerjaan; 
m. Ketahanan pangan; 
n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
p. Perhubungan; 
q. Komunikasi dan informatika; 
r. Pertanahan; 
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi 

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan 
persandian; 

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 
v. Sosial; 
w. Kebudayaan; 
x. Statistik; 
y. Kearsipan; dan 
z. Perpustakaan. 
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 Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada, dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sementara penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh 

daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat 

dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini 

dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-

masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah 

dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan 

adanya kekhasannya, maka tidak ada keseragamaan antara daerah yang satu 

dengan daerah yang lain. Artinya, daerah mengembangan kekhasannya 

disesuaikan dengan potensi dan kondisi geografis masing-masing daerah. 

Urusan pilihan yang menjadi urusan pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota 

secara rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PP Nomor 38 Tahun 2007, yang 

terdiri atas 8 (delapan) urusan pilihan, yang meliputi : 

a. Kelautan dan perikanan; 
b. Pertanian; 
c. Kehutanan; 
d. Energi dan sumber daya mineral; 
e. Pariwisata; 
f. Industri; 
g. Perdagangan; dan 
h. Ketransmigrasian. 

 
Mengenai penentuan urusan pilihan diserahkan kepada masing-masing 

daerah, dan disesuaikan dengan potensi dan kondisi geografis di daerahnya 

masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) 
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yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut 

harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan 

dasar/pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi dan tata 

kerja perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 PP 

Nomor 38 Tahun 2007, yang menyatakan : 

(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi 
kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan 
dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam 
peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah 
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan 
organisasi dan tata kerja perangkat daerah 

 
Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, ketahui bahwa urusan 

pemerintahan (wajib dan pilihan) yang menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), dengan batasan waktu 

penetapan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan PP Nomor 38 Tahun 

2007. Perda tentang urusan pemerintahan merupakan dasar bagi masing-

masing daerah otonom untuk menyusun organisasi dan tata kerja perangkat 

daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah, maka kepada pemerintah daerah diberi kewenangan untuk 

menyusun dan membentuk organisasi perangkat daerah dengan berpatokan 

pada pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman penyusunan perangkat daerah 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa, untuk 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh 
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perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan 

yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Tujuan dibentuknya perangkat 

daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah. Perangkat daerah merupakan salah satu 

sarana untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah. 

Dalam penjelasan PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah ditegaskan bahwa perangkat daerah yang terdiri dari unsur 

staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam 

sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur 

perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala 

daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat 

spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan 

daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Perangkat daerah terdiri atas 

perangkat daerah propinsi, dan kabupaten/kota. 

Perangkat daerah secara umum terdiri dari (a) unsur staf yang 

membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga 

sekretaris; (b) unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga 

teknis daerah; serta (c) unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam 

lembaga dinas daerah. Lembaga adalah suatu sistim norma yang dipakai untuk 

mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan 

dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama 

manusia (system o norms to achieve some goal or activity that people feel is 
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important, or, more formally, an organized cluster of folkways and mores 

centred around a major human activity). 

 
2.3. Pengawasan Administrasi Negara 

2.3.1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan 

hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan 

terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi.  

Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah 
daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen 
sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan 
pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Hubungan 
antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan 
UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa 
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah 
hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-
undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara 
atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap 
pemerintahan daerah dalam system pemerintahan Indonesia 
lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk 
”mengekang” dan ”membatasi”. (Hanif Nurcholis, 2007:312). 
 
Jika berbicara mengenai pengawasan, maka biasanya yang dimaksud 

merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris 

disebut controlling. Istilah controlling di Indonesia diterjemahkan dengan 

istilah pengawasan dan pengendalian, oleh karena itu pengawasan 

mengandung arti lebih sempit dibandingkan dengan controlling. Akan tetapi 

dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian ”Controlling” ini 

dengan pengawasan (Situmorang ed, 1994 :18). 
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”Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan 

menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, 

apakah sesuai dengan semestinya atau tidak” (Sujamto, 1996 :63). 

”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 

atau hasil yang dikehendaki” (Situmorang ed, 1994 :18) 

Secara normatif, pengertian pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 79 

Tahun 2005, dan Pasal 1 ayat (1) Permendagri 23 tahun 2007. Pasal 1 ayat 4 

PP Nomor 79 Tahun 2005, menyatakan : Pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

agar Pernerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 1 ayat (1) PP 23 tahun 2007, menyatakan: Pengawasan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengertian pengawasan penyelenggaraan daerah sebagaimana yang 

diatur dalam PP No. 79 Tahun 2005 dan Permendagri No. 23 Tahun 2007 

pada dasarnya tidak ada perbedaan, karena Permendagri tersebut merupakan 

ketentuan teknis operasional dari PP Nomor 79 Tahun 2005 yang mengatur 

mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Artinya pengawasan adalah proses kegiatan yang diadakan untuk 
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menjamin supaya pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengawasan adalah sarana/alat yang digunakan untuk 

menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam 

koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan tujuan otonomi daerah itu 

sendiri. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut PP 

Nomor 79 Tahun 2005, terdiri atas pengawasan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap produk hukum daerah, serta 

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan 

kabupaten/kota; dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pengawasan 

terhadap produk hukum daerah adalah pengawasan terhadap peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah, yang dilakukan oleh menteri. Sedangkan 

pengawasan DPRD tidak dijelaskan secara tegas dalam PP 79 Tahun 2005, 

hanya disebutkan DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah 

kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dari berbagai definisi/pengertian pengawasan, baik yang dikemukakan 

para sarjana, maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada 

dasarnya saling melengkapi. Karena hakekat dari pengawasan adalah untuk 

menjamin agar suatu kegiatan dan pekerjaan terlaksana, atau terselenggara 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun dalam penelitian ini 
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pendekatan pengertian pengawasan yang dipakai adalah pengertian yuridis 

formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan 

diorientasikan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara 

efisien dan efektif dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku 

guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga 

pengawasan internal, juga dilakukan secara ekternal oleh lembaga pengawasan 

eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan oleh 

lembaga pengawasan eksternal dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung 

jawab terhadap keuangan negara, sementara pengawasan oleh lembaga 

pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi 

umum pemerintahan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam definisi 

pengawasan terlihat adanya dua bagian, yaitu : 

1. Menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan. 

2. Menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan 

tersebut. 
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2.3.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, secara 

umum maksud dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diselenggarakan supaya apa yang telah direncanakan dapat terlaksana 

sebagaimana yang dikehendaki. Dengan pengawasan akan diketahui apakah 

tujuan yang akan dicapai telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan, atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud  . 

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 

dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali 
kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru; 

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah 
ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan 
sesuai dengan yang telah direncanakan; 

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase 
tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam 
planning atau tidak; 

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning, yaitu standar. (Viktor M. 
Situmorang, 1998: 22) 

 

Menurut Leonard D. White, bahwa maksud pengawasan itu adalah   

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk 
tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta 
persetujuan dari rakyat; 

2. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin 
oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan 
kekuasaan. (Viktor M. Situmorang, 1998: 22) 

 
Menurut Penjelasan Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, Pengawasan 

yang dimaksud dalam ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai 

urusan pemerintahan di daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan standar dan 
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kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

untuk mengetahui tujuan pengawasan, maka terlebih dahulu harus diketahui 

batasan definisi pengawasan seperti diuraikan terdahulu, yakni ”setiap usaha 

untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dibebankan 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”. Menurut 

difinisi tersebut, tujuan pengawasan yaitu untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah 

terlaksana sesuai rencana atau tidak, sesuai dengan yang semestinya atau 

tidak. 

Dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 dan Permendagri No. 23 Tahun 

2007, tidak djelaskan secara rinci mengenai tujuan pengawasan. Akan tetapi 

pengertian, maksud, dan tujuan pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah digabung menjadi satu dalam difinisi mengenai 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagimana diatur 

dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 79 tahun 2005 jo Pasal 1 ayat (1) 

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyatakan : Pengawasan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 

rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin agar pemerintahan 

diselenggarakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan penyelenggaraan 
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pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean 

Government). Selain itu, pengawasan internal pemerintah diharapkan juga 

dapat mendorong instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan 

tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional 

berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi dalam mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah, dan 

sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas KKN. 

Supaya pemerintahan yang bersih dapat terwujud, maka pemerintahan 

seharusnya di selenggarakan atau dilaksanakan selain berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan, juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik (good gavernance). Menurut UNDP,  

karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :   

1. ”Participation” (partisipasi). Setiap orang atau warga 
masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara 
yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara 
langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai 
dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 

2. “Rule of Law” (Aturan Hukum). Kerangka aturan hukum 
dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan 
dipatuhi secara utuh, terurama aturan hukum tentang hak 
asasi manusia. 

3. “Transparency” (Transparansi). Transparansi harus dibangun 
dalam rangka kebebasan aliran informasi. 

4. “Responsiveness” (Daya Tanggap). Setiap institusi dan 
prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani 
berbagi pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

5. “Consensus Orientation” (berorientasi 
Konsesnsus).Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai 
penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk 
mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi 
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kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan 
juga dapat diperlakukan terhadap berbagai kebijakan dan 
prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.  

6. “Equity” (Berkeadilan). Pemerintahan yang baik akan 
memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun 
perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan 
memelihara kualitas hidupnya. 

7. “Effectiveness and Efficiency” (efektivitas dan efisiensi). 
Setiap proses kegiatan dan lembaga diarahkan untuk 
menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui 
pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagi sumber yang 
tersedia. 

8. “Accountability” (Akuntabilitas). Para pengambil keputusan 
dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat 
madani memiliki petanggungjawaban (akuntabilitas) kepada 
publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para 
pemilik (stakeholders). 

9. ”Strategic Vision" (Visi Strategis). Para pimpinan dan 
masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka 
panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya 
kebutuhan untuk pembangunan tersebut. (Sedarmayanti, 
2004:247 – 248) 

 

2.3.3. Subyek Pengawasan Administrasi Negara 

Suatu pengawasan dapat dilakukan oleh : (Sujamto, 1996 :69) 

1. Badan Administrasi Negara (executive control)     

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Badan Administrasi 

(executive control) landasannya adalan perencanaan. Kalau dalam suatu 

negara tidak ada perencanaan negara, baik perencanaan pembangunan 

maupun rutin, maka sudah barang tentu tidak akan ada kegiatan control. 

2. Badan Legislatif (legislatif control)       

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

daerah, Badan Legislatif dapat melakukan pengawasan terhadap 
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pemerintah sesuai tugas, dan wewenangnya melalui dengar pendapat, 

kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia 

kerja yang diatur dalam tata tertib dan atau dengan peraturan perundang-

undangan. Pengawasan yang dilakukan Badan Legislatif disebut dengan 

Pengawasan Legislatif.  

3. Badan Pengadilan (yudicative control (Sutami, 1990: 60)    

Terhadap tindakan administratif dapat diawasi peradilan baik peradilan 

umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU Nomor 9 

Tahun 2004). Pengawasan dari badan peradilan merupakan pengawasan 

dari segi hukum, yang merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya 

suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. 

4. Masyarakat.          

Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa masyarakat secara perorangan 

maupun kelompok dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung 

baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian 

informasi, saran dan pendapat kepada penyelenggara pemerintahan sesuai 

dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. 

Pengawasan yang dilakukan masyarakat disebut dengan pengawasan 

masyarakat. 
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2.3.4. Jenis Pengawasan 

Pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan atau pengawasan 

terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat-pejabatnya, 

dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pengawasan tersebut antara lain oleh 

instansi pemerintah yang lebih atas, oleh instansi yang mengambil keputusan itu 

sendiri, maupun oleh masyarakat secara langsung atau melalui wakil-wakilnya 

dalam badan legislatif. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh badan Peradilan 

Tata Usaha Negara, ataupun oleh instansi khusus yang ditunjuk. 

Ditinjau dari segi kedudukan Lembaga atau Badan yang melaksanakan:   

1. Pengawasan Intern.        
Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus 
dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri, akan tetapi di dalam praktek 
hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit 
dalam orgainsasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk 
pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. 

2. Pengawasan Ekstern.        
Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
dari luar organisasi sendiri. Dalam hal ini, pengawasan itu dilakukan 
Lembaga atau Badan yang secara struktural barada diuar pemerintah 
dalam arti eksekutif.   
 

  Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan: 
 
1. Pengawasan Preventif        

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. 
Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, 
rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-
sumber lain. Sehingga pengawasan preventif bersifat korektif dan 
memulihkan suatu tindakan yang keliru. 

2. Pengawasan Represif        
Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan 
terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan 
sebagainya. (Viktor Situmorang dan Jusuf, 1994 : 115) 
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2.3.5. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Asas penyelenggaraan Pemerintahan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 ayat (2) tentang asas Penyelenggaraan 

Pemerintahan. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa asas penyelenggaraan 

pemerintahan digunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

1. Desentralisasi         

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 nomor 7 UU. 32 Tahun 2004. 

2. Dekonsentrasi         

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal 

di wilayah tertentu tercantum dalam Pasal 1 nomor 8 UU 32 Tahun 2004. 

Pada hakikatnya perangkat pemerintah daerah melaksanakan pemerintahan 

pusat di daerah-daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah. 

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam 

kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melakukan kewenangan 

tertentu Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil 

Pemerintah. Dekonsentrasi berarti pula pelimpahan wewenang dari organ-

organ tertinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administratif. 

Pengertian tersebut dilihat dari segi wewenang, sebab masalah dekonsentrasi 
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juga masalah pembentukan alat perlengkapan yang akan diberi wewenang 

dan disamping itu sekaligus pula merupakan masalah pembagian wilayah 

negara. 

3. Tugas Pembantuan         

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004, Tugas 

Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa 

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari 

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 poin 11 PP Nomor 7 Tahun 2008, 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau 

desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, 

serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan 

tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

2.3.6. Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang Baik 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas Umum 

Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: (Soetami 1993 :16)  

1. Asas Kepastian Hukum  
Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang 
berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. 

2. Asas Keseimbangan   
Antara tindakan disiplin (sanksi) yang dijatuhkan oleh atasan dengan 
kelalaian/ kesalahan yang dilakukan oleh pegawai harus seimbang. 

3. Asas Persamaan Dalam Mengambil Keputusan.  
Asas ini menghendaki agar badanbadan pemerintah harus mengambil 
tindakan-tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus 
atau peristiwa yang sama. 
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4. Asas Bertindak Cermat.   
Asas ini menghendaki bahwa badan-badan pemerintah harus bertindak 
dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

5. Asas Motivasi.   
Asas motivasu memiliki pengertian bahwa setiap keputusan badan 
pemerintahan harus mempunyai motivasi/ alasan yang cukup sebagai 
dasar keputusan tersebut. 

6. Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan.  
Apabila suatu instansi pemerintah diberikan kekuasaan untuk 
mengeluarkan keputusan tentang suatu masalah, maka kekuasaannya 
tidak boleh dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu.’ 

7. Asas Perlakuan Yang Jujur  
Asas ini berarti bahwa suatu alat perlengkapan pemerintah harus 
memberikan pada penduduk segala kesempatan sebelum mengambil 
keputusan untuk mencari kebenaran dan keadilan. 

8. Asas Kelayakan.    
Asas ini menghendaki bahwa keputusan harus mengemukakan asas 
kelayakan, suatu tindakan yang willekeurig atau onredelijk adalah 
terlarang. 

9. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar.  
Tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan pada 
masyarakat. 

10. Asas Ketiadaan Akibat Suatu Keputusan yang Batal. 
Apabila terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka akibat dari 
keputusan yang dibatalkan tersebut harus dihilangkan, sehingga yang 
bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. 

11. Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup/ Cara Hidup.  
Setiap warga masyarakat mempunyai hak atas kehidupan pribadinya, dan 
pemerintah harus menghormati hak tersebut. 

12. Asas Kebijaksanaan.  
Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kebebasan untuk 
melakukan kebijaksanaan tanpa harus menunggu instruksi dengan 
berpijak pada asas kebijaksanaan. 

13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.  
Dalam menyelenggarakan tugasnya agar pemerintah selalu 
mengutamakan kepentingan umum. Tugas penyelenggaraan kepentingan 
umum itu merupakan tugas dari pada semua aparat pemerintah termasuk 
pada pegawai negeri sebagai alat pemerintahan. (Soetami 1993 :16). 
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2.3.7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Pengawasan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

Pernerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, menurut ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 

2007, meliputi administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. 

administrasi umum pemerintahan terdiri atas kebijakan daerah; kelembagaan; 

pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah. 

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 79 Tahun 2005, 

pengawasan terhadap urusan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawas 

intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit 

Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan 

Inspektorat Kabupaten/Kota.  

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektur Provinsi 

bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur Kabupaten/Kota 

bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota. Inspektur Provinsi dalam 

pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris 

Daerah Provinsi, dan Inspektur Kabupaten/Kota mendapat pembinaan dari 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. 

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah diselenggarakan 

berpedoman pada norma pengawasan, yakni :   
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1. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan; 

2. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan; 

3. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan 

tepat; 

4. Mendidik dan dinamis. (Viktor Situmorang dan Jusuf, 1994:107) 

 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan 

fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Nomor 79 

Tahun 2007, melalui : 

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 

2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; 

3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktuwaktu dari 

unit/satuan kerja; 

4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya 

penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 

5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program 

dan kegiatan; dan 

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan 

pemerintahan desa. 

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh 

Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), yang dilakukan melalui kegiatan 

pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Pengertian/difinisi mengenai 

”pemeriksaan” tidak diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005, maupun 

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Namun istilah pemeriksaan justru diatur 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 15 Tahun 
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2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang 

dimaksud dengan ”pemeriksaan” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan 

standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Dari berbagai rumusan pengertian pemeriksaan, dapat diketahui bahwa 

yang dimaksud ”pemeriksaan” adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

menganalisis, dan mengevaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan 

profesional, berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi. Pejabat Pengawas Pemerintah 

dalam melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) yang tertuang dalam 

lampiran Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Pemeriksaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan meliputi : 

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, 

pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; 

2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; 

3. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan 

4. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. 

Sementara pengertian ”monitoring” diatur dalam Pasal 1 angka 7 

Permendagri 23 Tahun 2007, yang dimaksud ”monitoring” adalah kegiatan 

mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara 

terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana. 
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Sedangkan pengertian ”evaluasi” diatur dalam Pasal 1 angka 8 Permendagri 

Nomor 23 Tahun 2007, ”evaluasi” adalah proses kegiatan penilaian kebijakan 

daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan 

daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan 

urusan pemerintahan. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis. 

Supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan 

dan terlaksana secara tertib, maka memerlukan mekanisme/tahapantahapan yang 

wajib dipenuhi. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dengan penyusunan rencana 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan rencana 

pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan 

oleh Inspektur Jenderal. Sedangkan Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh 

Inspektur Provinsi. Rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).  

Penyusunan PKPT tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, 

keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta 

memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya 

pengawasan. PKPT tersebut meliputi ruang lingkup; sasaran pemeriksaan; SKPD 

yang diperiksa; jadual pelaksanaan pemeriksaan; jumlah tenaga; anggaran 

pemeriksaan; dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. PKPT yang telah 

disusun dan ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk pemerintah propinsi, 
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dan keputusan bupati/walikota untuk pemerintah kabupaten/kota. PKPT telah 

disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) dalam 

melaksanakan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan, selain berpedoman 

pada PKPT yang telah ditatapkan juga berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi 

dan Inspektur Kabupaten/Kota. 

Koordinasi dilakukan untuk mengetahui mengenai pengawasan yang telah 

dan akan dilakukan oleh masing-masing lembaga pengawasan, serta untuk 

menghindari pengawasan yang tumpang tindih. Untuk menjamin terselenggaranya 

pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan maka inspektorat 

kabupaten/kota melalui Pejabat Pengawas Pemerintah diberi tugas untuk 

melakukan pemeriksaan tertentu dan laporan mengenai adanya indikasi terjadinya 

penyimpangan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyatakan : 

1. Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pejabat Pengawas 

Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap 

laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi 

dan nepotisme.  

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan 

terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, 

kolusi dan nepotisme diatur tersendiri. 

Ketentuan tersendiri yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Permendagri tersebut adalah Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam 
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Negeri dan Pemerintah Daerah. Menurut ketentuan Pasal 2, ruang lingkup 

penanganan pengaduan masyarakat meliputi :  

a.  Penyalahgunaan wewenang; 

b.  Hambatan dalam pelayanan masyarakat; 

c.  Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 

d.  Pelanggaran disiplin pegawai. 

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya oleh Pejabat 

Pengawas Pemerintah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP 

ditulis dengan sistematikan penulisan menggunakan sistem bab. LHP terdiri dari 3 

bab. Bab 1 berisi simpulan dan rekomendari, yang meliputi simpulan hasil 

pemeriksaan dan rekomendasi. Bab 2 berisi uraian hasil pemeriksaan, yang 

meliputi data umum, hasil pemeriksaan, temuan dan rekomendasi. Sedangkan bab 

3 penutup. Saran dimaksudkan untuk memperbaiki pelaksanaan pemerintahan, 

sementara rekomendasi adalah hasil pemeriksaan yang berisi perintah untuk 

segera ditindaklanjut oleh satuan kerja yang diperiksa guna memperbaiki 

kekeliruan yang terjadi/dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 

administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan yang menjadi 

tanggungjawabnya.  

2.3.8.Good Governance 

Sejak bergulirnya gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim 

orde baru, istilah good governance begitu popular. Sehingga hampir di setiap 

kegiatan atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah 

tersebut tidak pernah ketinggalan. Pendeknya Good Governance telah menjadi 

wacana yang semakin popular di tengah masyarakat. 
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Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai 
kegiatan dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good 
Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ditinjau dari 
sisi semantik kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan 
good governance berarti bermakna tata kepemerintahan yang baik. 
(Sedarmayanti, 2004:267) 

 

Berikut beberapa definisi Good Governance yang diberikan oleh beberapa 

pihak yaitu: 

1. World Bank         
“Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 
pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yan sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 
salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara 
politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta 
penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 
usaha.          
(Sumber: http//transparansi.or.id/good_governance/ definisi.html)  

 
2. United Nation Development Program (UNDP) Good Governance 

United Nation Development Program (UNDP) 
  Good Governance” pada dasarnya menunjuk pada tindakan, fakta 

atau perilaku governing, yakni mengarahkan atau 
mengendalikan/mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negara 
serta penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi 
guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. 
(http://www.fh.wisnuwardhana.ac.id [accessed 26/04/10]. 

 
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)     

”Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, 
dengan menjaga ”kesirnegisan” interaksi yang konstruktif di antara 
domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Susanto ed, 
2005 :8).  

 
4. Hetifah Sj Sumarto        

Governance adalah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah 
dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-
masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas interaksi 
yang terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil 
society dan sektor swasta. Governance yang baik memiliki unsur-
unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparansi 
(Sumarto ed, 2003 :17). 
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5. Lukman Hakim Saifuddin       
“Penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat 
diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya 
dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk 
mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil.  
(Sumber: http//good-governance.bappenas.go.id.) 

 
Dari definisi yang beragam itu, secara ringkas Good Governance dapat 

diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini 

dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar Good Governance. 

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-

prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur 

kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah 

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari 

pentingnya masalah ini, pemerintah telah merumuskan arti good governance 

sebagai kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip 

profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, 

efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh semua masyarakat (PP 

Nomor 101 Tahun 2000). Good Governance dapat diartikan sebagai 

kepemerintahan yang baik, dengan didukung partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, kesadaran setiap warga negara untuk menjunjung tinggi 

hukum, kemudahan untuk memperoleh informasi secara benar dan jujur tentang 

seluruh proses pemerintahan dan pembangunan, tersedianya layanan bagi 

masyarakat secara cepat dan tepat, terbangunnya konsensus bersama untuk 

menjembatani berbagai kepentingan, adanya kesetaraan warga negara dalam 

memperjuangkan hak-haknya, dan penggunaan sumber daya nasional secara 

efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UU nomor 12 Tahun 2008 
Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah 

UU nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan 

Daerah  

Pasal 18, 18A, 18B UUD 
1945 

LANDASAN YURIDIS 

LEMBAGA 
PENGAWASAN 

TERHADAP 
KINERJA–PEMDA 

PERDA

MEMPERCEPAT 
PEMERATAAN & 
PEMBANGUNAN  

KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT  

DAERAH 

PEMERINTAHAN 
DAERAH YANG 
BERSIH DAN 
BERWIBAWA PERDA NOMOR NO 12 

TAHUN 2008 TENTANG 
LEMBAGA TEKNIS 

DAERAH DAN SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA 

KAB  PATI 
 

PASAL 18,19,20 PERDA Nomor 
12 Tahun 2008 

Lembaga Inspektorat 

Peran 
Tugas pokok 

Mekanisme 
Pengawasan 

Kinerja Lembaga 
Inspektorat 

Pemerintahan 
Daerah 

Upaya peningkatan pemerintahan yang 
baik 
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Sesuai dengan Pasal 18 huruf A dan B UUD 1945, muncul UU Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi UU 

Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua tentang Pemerintah Daerah. Pada 

dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2008 difungsikan untuk mempercepat pemerataan 

dan pembagian kesejahteraan masyarakat daerah, dalam mencapai pemerintahan 

daerah yang bersih dan berwibawa (Good Governance).  

Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah daerah, kemudian diberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja 

Kabupaten Pati, Pasal 19 tentang kedudukan tugas pokok lembaga Inspektorat. 

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, juga mekanisme dan proses 

pengawasannya terhadap pemerintah daerah di Kabupaten Pati dan bagaimana 

upaya-upaya peningkatan pemerintahan yang baik melalui proses kinerja dari 

lembaga Inspektorat ini untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik menuju 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
 
 

Penelitian ini merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan tentunya 

penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang bersifat ilmiah. Penelitian secara 

ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah 

mencapai tata ilmiah, yang disertai dengan status keyakinan bahwa setiap gejala 

akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-

kecenderungan yang timbul. 

Tanpa metode seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk 

mengemukakan, merumuskan, dan menganalisa suatu masalah tertentu untuk 

diungkap sebuah kebenaran. Karena metode pada prinsipnya adalah memberikan 

pedoman tentang cara ilmuan mempelajari, menganalisa serta memahami 

permasalahan yang dihadapi. 

Adapun data tersebut dapat diperoeh melalui prosedur penelitian sebagai 

berikut: 

3.1. Pendekatan 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris.  

Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum 
sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan 
yang mempola (Ronny, 1988 :35).  
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3.2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif 

analitis, yaitu menggambarkan kegiatan Inspektorat di Pemerintahan Kabupaten 

Pati. Data yang terkumpul didiskripsikan dengan mendasarkan pada teori dan 

prakteknya, yang dimaksudkan untuk tidak mengambil kesimpulan yang berlaku 

secara umum. 

3.3. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan suatu metode pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Data Primer                

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. 

Penelitian data ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) 

dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik observasi, 

wawancara, ataupun dengan kuesioner/daftar pertanyaan. Dalam penelitian 

ini pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan cara sebagai 

berikut : 

a. Wawancara (Interview).        

  Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

proses tanya jawab pada penelitian yang berlangsung secara lisan dalam 

mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan”. (Cholid Narbuko, 2004 

:83) Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah para orang-

orang yang terkait secara langsung di Lembaga Inspektorat dalam 

penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik. Teknik wawancara yang 

digunakan penulis menggunakan alat pengumpulan data yang berupa 
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pedoman wawancara yaitu instrumen pertanyaan yang ditujukan kepada 

pegawai Lembaga Inspektorat. 

b. Observasi.          

  Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis 

unuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 1994 :62). Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian 

dengan melihat pedoman sebagai instrumen pengamatan yang ditujukan 

kepada pegawai Inspektorat Kabupaten Pati.  

c. Dokumentasi.         

  Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti 

memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila 

terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka tinggal membubuhkan 

tanda chek  atau tally di tempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang 

bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat 

menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2000 :52). 

2. Data Sekunder              

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai 

pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari Library, 

Literature, Undang-Undang, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. 

Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan 
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data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan-laporan tertentu, baik 

itu dalam bentuk laporan analisa maupun kesimpulan. 

3.4. Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan data 

sebagaimana pembanding data itu (Moleong, 2002 :178). Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang di peroleh melalui waktu an alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang ditempuh adalah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

dengan informan. 

Bagan 3.1. Perbandingan Triangulasi 1 

 

 

 
 ( Sumber : Moleong, 2002 :178-179 ) 

 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Bagan 3.2. Perbandingan Triangulasi 2 

 

 

 

( Sumber : Moleong, 2002 :178-179 ) 

 

   Sumber Data 

Pengamatan 

Wawancara 

Sumber Data 

Wawancara 

Dokumen 
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3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dengan praktek. 

Bagan 3.3. Perbandingan Triangulasi 3 

  

 

 
 (Sumber : Moleong, 2002 :178-179) 

3.5. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Kualitatif  yaitu, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Metode kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan 

semua bahan yang diperoleh, ditelaah, dan dianalisa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan dibahas (Bogdan dan Taylor, 1975 :5). 

Penelitian ini menggunakan interaksi komponen-komponen yaitu : 

1. Pengumpulan data         

Peneliti mencatat semua data secara lengkap dan apa adanya sesuai dengan 

observasi dan interview. 

2. Reduksi Data          

Reduksi data diartikan sebagai prosedur penelitian, pengabstrakan, dan 

transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

Sumber Data 

Pelaksanaan 

Teori 
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data berlangsung secara terus menerus selama proyek kualitatif 

berlangsung sampai laporan akhir tersusun. 

3. Sajian Data          

Penyusunan kategori yang merupakan satu tumpukan data yang disusun 

atas dasar pemikiran pendapat dan kriteria. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data      

Dengan pemeriksaan kembali informasi-informasi dari responden jika 

dirasa mantap terhadap kesimpulan karena mungkin kelemahan dalam 

perekduksian dan penyajian data, maka dilakukan penggalian terhadap 

field note (buku catatan lapangan). 

Bagan 3.2. Komponen-komponen analisis data model kualitatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : Milles, Mattew B dan A Michael Huberman 
(Terjemahan: Tjetjep Rohadi R 1992 :20) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan atau Kesimpulan 
Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati 

Secara administratif, Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian timur, 

terletak diantara 1100, 50’ - 1110, 15’ bujur timur dan 60, 25’ – 70,00’ lintang 

selatan, dengan luas 1.503,68 km²,  terbagi menjadi 21 wilayah Kecamatan, dan 

405 desa/ kelurahan. 

Berdasarkan monografi Kabupaten Pati, jumlah penduduk Kabupaten Pati 

tahun 2010 tercatat sebanyak 1.190.821 jiwa terdiri dari 578.046 laki – laki dan 

612.775 perempuan. Kecamatan Pati, Juwana, Sukolilo adalah 3 Kecamatan 

dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu; Kecamatan Pati dengan 103.071 jiwa, 

kecamatan Juwana dengan 90.006 jiwa dan Sukolilo dengan 84.426 jiwa. 

Sedangkan untuk Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah 

Kecamatan Gunung Wungkal yang hanya 34.950 jiwa. 

Berdasarkan jenis pekerjaan, komposisi penduduk Kabupaten Pati terserap 

sebanyak 178.127 orang adalah petani/ pekebun, yang mana merupakan jenis 

pekerjaan yang dominan, selanjutnya pegawai swasta/wirausaha sebanyak 63.074 

orang, pedagang sebanyak 23.647 orang dan Pegawai Negeri Sipil, TNI Polri 

sebanyak 18.015 orang. Dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Kabupaten 
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Pati paling banyak berpendidikan SD dengan jumlah 517.742 orang, tidak tamat 

SD/ sederajat sebanyak 5.189 orang, tamat SMP 186.123 orang, tamat SMA 

126.358 orang dan tamat akademi/ perguruan tinggi sebanyak 30.499 orang.  

Dari segi letaknya Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di 

bidang ekonomi, sosial, budaya dan memiliki potensi sumber daya alam serta 

sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam semua aspek kehidupan 

masyarakat seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan/ 

penggalian dan pariwisata. Dari data yang diperoleh, potensi utama kabupaten ini 

adalah pada sektor pertanian, potensi pertanian cukup besar meliputi pertanian 

tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan berupa 

budidaya tambak. Kondisi alam, letak geografis dan peninggalan sejarah 

merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati seperti 

Waduk Gunungrowo, Goa Pancur dan lain – lain. 

 Batas wilayah Kabupaten Pati adalah : 

Sebelah utara  : dibatasi wilayah Kab. Jepara dan Laut Jawa. 

Sebelah barat  : dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara 

Sebelah selatan  : dibatasi wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora 

Sebelah timur  : dibatasi wilayah Kab. Rembang dan Laut Jawa 

Pemerintahan daerah Kabupaten Pati terdiri atas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati dan DPRD Kabupaten Pati sedangkan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati terdiri atas Kepala Daerah Kabupaten Pati dalam hal ini Bupati 

Pati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang membantu Bupati Pati dalam 

menjalankan kewenangannya. Adapun struktur organisasi pemerintahan 

Kabupaten Pati akan disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Bagan 4.1 Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati 

Bagan Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: monografi Kabupaten Pati tahun 2009 

 

 

BUPATI 

WAKIL BUPATI 

DINAS DAERAH 
1. Dinas Pendidikan                     
2. Dinas Kesehatan                      
3. Dinas Pekerjaan Umum          
4. Dinas Perhubungan, 
komunikasi, dan informatika           
5. Dinas Kepndudukan dan 
catatan sipil                                   
6. Dinas Pendapatan,Pengelolaan 
keuangan dan Asset Daerah      7. 
Dinas Pertanian dan tanaman 
Pangan                                           
8. Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan                                 
9. Dinas Sosial, tenaga kerja dan 
transmigrasi                                
10. Dinas Kelautan dan 
Perikanan                                    
11. Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga                                       
12. Dinas Koperasi dan usaha 
mikro, kecil dan menengah      
13. Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH        
1. BadanPerencanaanPembangunan 
Daerah                                           
2.Badan Kepegawaian Daerah            
3.Badan Lingkungan Hidup   
4.Badan Pemberdayaan Perempuan      
5.Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan desa                                     
6.RSU RAA Soewondo                       
7.Inspektorat                          
8.RSUD Kayen                         
9.Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, 
dan Perlindungan Masyarakat               
10.Kantor Penelitian dan 
Pengembangan                       
11.Kantor Arsip dan Perpustakaan 
Daerah                                      
12.Kantor Ketahanan Pangan          
13 Satpol PP                              
14.Kantor Pelayanan Perizinzn 
Terpadu  
                                                              
               

KECAMATAN 

LEMBAGA 
NON PERANGKAT DAERAH 

1.Badan Penanggulangan 
Bencana Alam               
2.Sekretariat Badan Narkoba       
3.Sekretariat KPU                
4.Lembaga Koordinasi 
Kegotongroyongan Sosial 

DESA KELURAHAN 

SEKRETARIAT 
DPRD 

DPRD 
INSTANSI VERTIKAL  

DEPARTEMEN/NON 
DEPARTEMEN 

SEKRETARIAT DAERAH 
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4.1.1.2 Tinjauan Umum Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 
 

Inspektorat Kabupaten Pati sebagai pengawas fungsional yang melakukan 

pembinaan dan sekaligus pengawasan dituntut untuk lebih handal dan profesional 

dalam melakukan fungsinya. Inspektorat merupakan lembaga pengawas daerah 

guna  didapatkan hasil kerja yang optimal dari seluruh unit kerja pemerintah 

Kabupaten Pati sehingga pengawasan dan pengendalian secara terpadu, 

komprehensif dan berkesinambungan dapat membuahkan hasil sebagaimana 

diharapkan bersama. 

1. Dasar Hukum Inspektorat Kabupaten Pati 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

propinsi dan daerah-daerah kabupaten dan kota. 

Kemudian pasal yang menjadi landasan diselenggarakannya pemerintahan 

daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yaitu pasal 18 yang kemudian melalui amandemen kedua oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat ditambah dua pasal lagi yaitu pasal 18A dan pasal 18B. 

Didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diperlukan pengawasan terhadap 

menyelenggarakan pemerintahan daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengenai pembagian urusan 

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Urusan 

pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
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kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama 

antar tingkatan dan susunan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

moneter dan fiscal nasional, yustisi dan agama. 

Salah satu pembagian urusan pemerintahan adalah mengenai otonomi 

daerah sesuai pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. 

Pembagian urusan tersebut berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas dan 

efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau 

susunan pemerintahan. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan 

pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan 

pilihan, urusan wajib yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 

kabupaten/ kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib tersebut salah 

satunya adalah urusan mengenai otonomi daerah. 

Pasal 12 PP No 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang Organisasi 

Pemerintah Daerah, Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah 

yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan 

Inspektorat Kota. Disebutkan bahwa kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan 

pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh 

Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 yang mengatur mengenai 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahannya menganut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. Penyelenggaraan azas desentralisasi secara bulat dan utuh 

dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. 

Menurut peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pengawasan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi : 

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi. 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota. 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 

 Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota terdiri dari : 

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib. 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan. 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah menurut tugas pembantuan. 

Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. 

Aparat pengawas intern adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit 

Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan 

Inspektorat Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat 

pengawas pemerintah. Pejabat pemerintah ditetapkan oleh menteri/Menteri 

Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh 
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Gubernur ditingkat provinsi dan oleh Bupati/ Walikota ditingkat Kabupaten/ Kota 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan 

bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektur Kabupaten dalam pelaksanaan tugas 

selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten. 

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap : 

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Mengenai 

Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/ 

Kota, dijelaskan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi 

Inspektorat Kabupaten/ Kota. 

Mengenai kedudukan Inspektorat Kabupaten/ Kota dijelaskan dalam pasal 

2 ayat 2. mengenai tugas Inspektorat Kabupaten/ Kota dijelaskan pada pasal 3 

ayat 2 sedangkan fungsi dari Inspektorat Kabupaten/ Kota dijelaskan pada pasal 4. 

Susunan organisasi Inspektorat provinsi, Kabupaten/ Kota terdiri atas : 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat; 

c. Inspektur pembantu; 

d. Kelompok jabatan fungsional. 

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pati 

tertuang dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Pati. Stuktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pati. Adapun 

bagan struktur Inspektorat Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Lampiran VI   : PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PATI NOMOR 12 
TAHUN 2008 TENTANG 
ORGANISASI DAN TRATA 
KERJA LEMBAGA TEKNIS 
DAERAH DAN SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA

Bagan 4.2 : Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pati 
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KABUPATEN PATI 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INSPEKTUR 

SEKRETARIAT 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH II 

SUBBAGIAN 
EVALUASI 

DAN 
PELAPORAN

SUBBAGIAN 
PERENCANA

AN 

SUBBAGIAN 
ADMINISTRA

SI UMUM 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH I 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMBANGUNAN 

WILAYAH I 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH IV 

INSPEKTUR PEMBANTU 
WILAYAH III 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMBANGUNAN 

WILAYAH II 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMBANGUNAN 

WILAYAH III 
 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMBANGUNAN 

WILAYAH IV 
 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMERINTAHAN 

WILAYAH I 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KEMASYARAKATAN 

WILAYAH II 
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BIDANG 
PEMERINTAHAN 

WILAYAH III 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMERINTAHAN 

WILAYAH II 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KEMASYARAKATAN 

WILAYAH I 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KEMASYARAKATAN 

WILAYAH III 
 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAH 

BIDANG 
PEMERINTAHAN 

WILAYAH IV 

SEKSI PENGAWAS 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KEMASYARAKATAN 

WILAYAH IV 
 

KEL JABATAN FUNGSIONAL 

Sumber : monografi Kabupaten Pati tahun 2009 
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Sekretariat terdiri dari Sub-sub bagian yaitu sub bagian Perencanaan, Sub 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Sub Bagian Administrasi Umum. Masing-

masing sub bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : 

a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang Perencanaan; 
b) Merencanakan urusan anggaran belanja kegiatan di bidang 

Perencanaan; 
c) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman 

pelaksanaan yang berlaku sesuai bidang tugasnya; 
d) Menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan; 
e) Melaksanakan kerja sama dengan seksi lain/ instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya; 
f) Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan; 
h) Menyiapkan bahan penyusunan rencana/ program kerja pengawasan; 
i) Menyiapkan bahan, menghimpun rancangan peraturan perundang-

undangan dan dokumentasi, pengolahan data pengawasan; 
j) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data pengawasan; 
k) Mengevaluasi rencana/ program kerja pengawasan; 
l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
m) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya; dan 
n) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan, 

(Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
 
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang Evaluasi dan 
Pelaporan; 

b) Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan di bidang Evaluasi 
dan Pelaporan; 

c) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman 
pelaksanaan yang berlaku sesuai bidang tugasnya; 

d) Menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan; 
e) Melaksanakan kerja sama dengan seksi lain/ instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya; 
f)    Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan; 
h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengawasan aparat 

pengawas fungsional; 
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i) Menghimpun, mengolah, dan menilai laporan hasil pengawasan aparat 
pengawas fungsional; 

j) Menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional; 
k) Melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun 

laporan kegiatan pengawasan; 
l) Mengevaluasi laporan hasil pengawasan dan melaporkan hasilnya; 
m) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
n) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya; dan 
o) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan, 

(Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
 

Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas : 

a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang administrasi 
dan umum; 

b) Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan di bidang 
administrasi san umum; 

c) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman 
pelaksanaan yang berlaku sesuai bidang tugasnya; 

d) Menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan; 
e) Melaksanakan kerja sama dengan seksi lain/ instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya; 
f) Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan; 
h) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan 

inspektorat kabupaten pati; 
i) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 
j) Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat dan pengelolaan 

kearsipan; 
k) Mengatur, menyelenggarakan, dan pengelolaan rumah tangga 

inspektorat; 
l) Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas; 
m) Melaksanakan urusan perlengkapan dan penggandaan; 
n) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
o) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya; 
p) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan, 

(Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
 

Inspektorat Pembantu Wilayah 

Inspektorat Pembantu Wilayah terbagi dalam empat wilayah. Masing-

masing wilayah dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang berkedudukan 
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di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur pembantu Wilayah 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masing-masing wilayah. 

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pengawas Bidang 

Pembangunan, Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan dan Seksi Pengawas Bidang 

Kemasyarakatan. Tiap-tiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu tiap-tiap Wilayah. 

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas : 

a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi pengawas 
pemerintah bidang pembangunan wilayah; 

b) Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan seksi pengawas 
pemerintah dibidang pembangunan wilayah; 

c) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman 
pelaksanaan yang berlaku sesuai bidang tugasnya; 

d) Menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan; 
e) Melaksanakan kerja sama dengan seksi lain/ instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya; 
f) Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan; 
h) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengawasan pembangunan wilayah; 
i) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pemeriksaan pembangunan wilayah; 
j) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengusutan pembangunan wilayah; 
k) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengujian pembangunan wilayah; 
l) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

penilaian tugas pengawasan pembangunan di wilayah; 
m) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

pengawasan pemerintah daerah wilayah; 
n) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

pengawasan pemerintahan di daerah wilayah; 
o) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan 

pengawasan pemerintahan desa wilayah; 
p) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
q) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya; dan 
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r) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan, 
(Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
 

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas : 

a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi pengawas 
pemerintah bidang pemerintahan wilayah; 

b) Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan seksi pengawas 
pemerintah bidang pemerintahan wilayah; 

c) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman 
pelaksanaan yang berlaku sesuai bidang tugasnya; 

d) Menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan; 
e) Melaksanakan kerja sama dengan seksi lain/ instansi terkait sesuai 

bidang tugasnya; 
f) Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan; 
h) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengawasan pemerintahan wilayah; 
i)    Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan 

pelaporan bidang pemeriksaan pemerintahan wilayah; 
j) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengusutan pemerintahan wilayah; 
k) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengujian pemerintahan wilayah; 
l) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

penilaian tugas pengawasan pemerintahan di wilayah; 
m) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

pengawasan pemerintahan daerah wilayah; 
n) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

pengawasan pemerintahan di daerah wilayah; 
o) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
p) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya; dan 
q) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan, 

(Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
 

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas : 

a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi pengawas 
pemerintah bidang kemasyarakatan wilayah; 

b) Merencanakan usulan anggaran belanja kegiatan seksi pengawas 
pemerintah bidang kemasyarakatan wilayah; 

c) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman 
pelaksanaan yang berlaku sesuai bidang tugasnya; 

d) Menjabarkan perintah atasan dan membagi tugas kepada bawahan; 
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e) Melaksanakan kerja sama dengan seksi lain/ instansi terkait sesuai 
bidang tugasnya; 

f) Memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau, mengevaluasi dan menilai pekerjaan bawahan; 
h) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengawasan kemasyarakatan wilayah; 
i) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pemeriksaan kemasyarakatan wilayah; 
j) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengusutan kemasyarakatan wilayah; 
k) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

bidang pengujian kemasyarakatan wilayah; 
l) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

penilaian tugas pengawasan kemasyarakatan di wilayah; 
m) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

pengawasan pemerintah daerah wilayah; 
n) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan 

pengawasan pemerintahan di daerah wilayah; 
o) Menyediakan bahan pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan 

pengawasan pemerintahan desa wilayah; 
p) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 
q) Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai 

bidang tugasnya; dan 
r) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pimpinan, 

(Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
 

Selain hal di atas, juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Kelompok 

jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok 

jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Jumlah tenaga fungsional 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan 

Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, (Peraturan 

Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008). 
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2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 
 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah diatur mengenai hal-hal sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok Inspektorat        

Adapun tugas pokoknya adalah membantu Bupati 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. Inspektorat 

mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan 

Desa. 

2. Kedudukan          

Inspektorat Kabupaten Pati merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di 

bidang pengawasan dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis 

administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah. 

3. Fungsi Inspektorat         Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang 
pengawasan; 

b. Penyelenggaraan fasilitas pengawasan; 
c. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian 

tugas pengawasan; 
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d. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan 
Inspektorat; 

e. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat; 
f. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional, (Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008) 
 
3. Visi, Misi, Tujuan Strategi, dan Kebijakan 
 

Visi Inspektorat Kabupaten Pati 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) PASAL 6, Renstra Kementrian/ 

Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/ Lembaga yang 

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Nasional dan bersifat indikatif. Yang dimaksud dengan Visi adalah 

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam 

jangka waktu tertentu. Adanya Visi Inspektorat Kabupaten Pati periode 2009-

2011 adalah: 

Terwujudnya lembaga pengawasan yang efektif dan efisien serta 

mampu mengoptimalkan peran sistem pengawasan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Misi Inspektorat Kabupaten Pati 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang perlu 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari hasil wawancara dengan Erning 

Widyastuti selaku Sub Bagian Perencanaan, misi Inspektorat Kabupaten Pati 

adalah: 
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1. Mendorong terwujudnya lembaga pengawasan yang berkualitas 
dan akuntabel melalui peningkatan kaulitas perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawasan. 

2. Mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik 
melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel. 

3. Membangun sistem dan prosedur pengawasan yang lebih efektif 
dan efisien guna mendorong pelaksanaan pengawasan yang 
obyektif dan profesional berdasarkan standar audit yang berlaku. 

4. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi 
pengawasan yang akurat dan aktual. 

5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan yang 
produktif dan bertanggung jawab. (Wawancara dengan Ibu 
Erning Widyastuti, SH selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan  
Hari Senin Tanggal 03 Januari 2011). 

 
Tujuan Inspektorat Kabupaten Pati 

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/ 

implementasi dari pernyataan misi. Hasil wawancara dengan Erning Widyastuti, 

adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Pati adalah : 

1. a. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya pengawasan. 
b. Peningkatan kualitas sumberdaya perencanaan, evaluasi, dan 

monitoring hasil pengawasan. 
2. a. Peningkatan kuantitas obyek pengawasan. 

b. Pelaksanaan pengawasan berbasis resiko. 
3.  a. Mengembangkan manajemen pengawasan yang handal dan 

profesional. 
b. Mengembangkan prosedur dan standar operasional perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengawasan yang 
menyeluruh. 

4.  a.  Peningkatan sarana dan prasarana sistem pengawasan. 
b.  Pengembangan sistem informasi pengawasan yang modern. 

5.  a. Pengembangan sumberdaya pengawasan yang berkelanjutan 
berdasarkan kompetensi. 

b. Peningkatan integritas sumberdaya pengawasan  
(Wawancara dengan Ibu Erning Widyastuti, SH selaku Kepala 
Sub Bagian Perencanaan  Hari Senin Tanggal 03 Januari 2011) 
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Kebijakan Inspektorat Kabupaten Pati 

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai 

tujuan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Erning Widyastuti, kebijakan yang 

dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pati adalah : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur 
pengawasan melalui kegiatan diklat, Bintek dan Pendidikan di 
Kantor Sendiri (PKS). 

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi 
pengawasan berbasis IPTEK; 

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan; 
4. Mengembangkan sarana dan Prasarana. 
(Wawancara dengan Ibu Erning Widyastuti, SH selaku Kepala Sub 
Bagian Perencanaan  Hari Senin Tanggal 03 Januari 2011) 

 
Program dan Kegiatan lokalitas kewenangan SKPD 

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, Inspektorat 

Kabupaten Pati menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan 

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat. 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pembayaran 

pajak. 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga. 

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

e. Penyediaan alat tulis kantor. 

f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. 

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 
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i. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

j. Penyediaan peralatan rumah tangga. 

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 

l. Penyediaan makanan dan minuman. 

m. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan. 

n. Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian. 

o. Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

a. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan kantor. 

b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional. 

c. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional. 

d. Pengadaan komputer. 

e. Pengadaan laptop. 

f. Pengadaan LCD 

g. Pengadaan printer. 

h. Pengadaan meubelair. 

i. Pengadaan kursi lipat. 

j. Pengadaan mobile file. 

k. Pengadaan tempat parkir. 

3. Program peningkatan disiplin aparatur. 

a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. 

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 
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5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

a. Penyusunan rencana Kerja SKPD 

b. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran. 

6. Program peningkatan sistem pengawasan sistem pengawasan internal 

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. 

b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah. 

c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 

d. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 

e. Koordinasi pengawasan yang lebih koprehensif (PKPT) 

f. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. 

 

4.1.2. Peran Penguatan Inspektorat Kabupaten Pati Dalam Pencapaian good 

governance  

Inspektorat Kabupaten Pati adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Pati yang dibentuk untuk melaksanakan urusan wajib 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati dibidang urusan umum pemerintahan 

dengan kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, atau secara lebih operasional, inspektorat Kabupaten Pati berperan 

melaksanakan kewenangan daerah dibidang pengawasan, dengan tugas dan 
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fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pati.  

Menurut ketentuan Pasal 136 Peraturan Bupati Pati Nomor 33 
Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten Pati mempunyai tugas 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa. (Wawancara dengan Bapak Drs. Rifa’i 
Abdul Hadi, MH selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pati  
Hari Selasa Tanggal 04 Januari 2011) 
 
Untuk menyelenggarakaan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten 

mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan 

dan fasilitasi pengawasan; dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan 

tersebut, maka pertama-tama yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pati 

untuk menyelenggarakan pengawasan adalah dengan menyusun program 

pemeriksaan tahunan, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan. Berdasarkan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2006 s/d 2011, program jangkah menengah 

dibidang pengawasan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan penciptaan 

tata pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa akan dilaksanakan dalam 

program pembangunan sebagai berikut: 

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanan kebijakan KDH; 

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan; 
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3. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur 

pengawasan. 

Berdasarkan RPJMD tersebut dapat diketahui bahwa program jangka 

menegah dibidang pengawasan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan 

dan menciptakan tata pemerintahan yang bersih (”clean governance”). Yang 

dilaksankan dalam program pembangunan. Untuk melaksanakan rencana 

pembagunan jangkan menegah dibidang pengawasan, maka setiap tahun 

disusun rencana pembagunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

83 Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati. 

Menurut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, rencana kerja pembangunan daerah 

dibidang pengawasan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Penciptaan 

Tata Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa yang akan 

dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut: 

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan 
dalam bentuk praktek-praktek KKN. 

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan daerah berdasarkan prinsip “Good 
Governance”. 

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pembangunan daerah dan pengawasan 
terhadap pemerintahan daerah. Berdasarkan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2011, dapat 
diketahui bahwa rencana pembangunan daerah dibidang 
pengawasan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa yang 
dilaksanakan dalam rangka arah kebijakan menuntaskan 
penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk 
praktek-praktek KKN; Meningkatkan Kualitas 
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah 
berdasarkan prinsip “Good Governance”; Meningkatkan 
keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan 
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pembangunan daerah dan pengawasan terhadap 
pemerintahan daerah. (Wawancara dengan Bapak Drs. Rifa’i 
Abdul Hadi, MH selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten 
Pati  Hari Selasa Tanggal 04 Januari 2011) 

 
Menurut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006-2011, 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan diorientasikan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

maka pemerintahan selain diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, juga diselenggarakan dengan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan selain untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga 

bertujuan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah itu 

sendiri, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Struktur Organisasi dan Tatat Kerja Inspektorat Kabupaten Pati 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tidak terlepas 
dari intervensi dan bahkan intimidasi dari Kepala Daearh, 
sehingga pengawasan sulit dilaksanakan secara obyektif. 
Pengawasan yang obyektif dapat dilakukan apabila didukung 
dengan komitmen dari Kepala Daerah. Komitmen Kepala 
Daerah merupakan bukti bahwa Kepala Daerah memerlukan 
koreksi, evaluasi dan perbaikan, atas penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah. (Wawancara dengan Ibu Erning 
Widyastuti, SH selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan  Hari 
Senin Tanggal 03 Januari 2011) 
 
Jabatan struktural, dalam Peraturan Bupati Pati tersebut juga diatur 

mengenai jabatan fungsional. Jabatan fungsional menpunyai tugas 

melaksanakan kegiatan teknis dibidangnya masing-masing sesuai dengan 

kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Inspektorat kabupaten. Sampai saat 

ini jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Pati belum ditetapkan, 

sehingga Inspektorat Kabupaten Pati belum memiliki pejabat fungsional yang 
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melaksanakan kegiatan teknis tersebut. Jabatan fungsional yang dimaksud 

disini adalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Jabatan Fungsional Auditor 

(JFA) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang 

dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan dan 

bersifat mandiri. JFA dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan 

profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan 

pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan 

kinerja instansi pemerintah. 

Pejabat Fungsional Auditor (PFA), atau yang biasa disebut Auditor, 

adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada 

instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat 

kepentingan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instansi Pembina 

JFA adalah instansi yang bertugas membina JFA menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan JFA adalah penetapan dan 

pengendalian terhadap standar profesi auditor yang meliputi kewenangan 

penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di 

dalamnya antara lain penetapan petunjuk teknis yang diperlukan. Berdasarkan 

Keputusan MENPAN Nomor: 19 Tahun 1996 Pasal 1, BPKP ditunjuk sebagai 

instansi pembina JFA di lingkungan APIP (BPKP, Itjendep/Unit Pengawasan 

LPND, dan Bawasda). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, 

maka Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
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perlu didukung dengan pengetahuan dan kemampuan (skill) yang memadai. 

Salah satu tolok ukurnya adalah pendidikan yang dimiliki oleh pejabat 

pengawas pemerintah. Mengingat bidang tugas Inspektorat yang cukup luas 

dan komplek, maka idealnya Pejabat Pengawas Pemerintah berpendidikan 

sarjana. Hal ini penting untuk mengimbangi dan mengikuti dinamika 

(perubahan, perkembangan, dan kemajuan) yang terjadi dalam masyarakat.  

 

4.1.3. Mekanisme  Pengawasan Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Permerintahan Daerah berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengawasan atas penyelanggaraan meliputi administrasi 

umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. Pengawasan terhadap 

administrasi pemerintahan meliputi kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai 

daerah; keuangan daerah; dan barang daerah. 

Sedangkan pengawasan terhadap urusan pemerintahan meliputi urusan 

wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan adalah 

fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 

tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati. Yang 
dimaksud urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten, berkaitan 
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dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
Urusan wajib Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut : 
(Wawancara dengan Drs. Susanto selaku Inspektur Pembantu 
Wilayah IV  Hari Kamis Tanggal 06 Januari 2011) 

 
Tabel 4.1 

Urusan Wajib Pemerintahan Kabupaten Pati 
 

No Urusan Wajib 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

Bidang Pendidikan; 
Bidang Kesehatan 
Bidang Lingkungan Hidup 
Bidang Pekerjaan Umum 
Bidang Penataan Ruang 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Bidang Perumahan 
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
Bidang Penanaman Modal 
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 
Bidang Ketenagakerjaan 
Bidang Ketahanan Pangan 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
Bidang Perhubungan 
Bidang Komunikasi dan Informatika 
Bidang Pertanahan 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Bidang Sosial 
Bidang Kebudayaan 
Bidang Statistik 
Bidang Kearsipan; dan 
Bidang Perpustakaan 

         Sumber : Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati, 2011 
 
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat, bahwa urusan 

pemerintahan yang bersifat wajib yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Pati terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan wajib. Tidak 
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semua urusan wajib sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diambil menjadi urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati. Kabupaten Pati hanya melaksanakan 26 

dari 31 bidang urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Sedangkan urusan 

pemerintahan yang bersifat pilihan dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 4.2 
Urusan Pilihan Pemerintahan Kabupaten Pati 

 
No Urusan Pilihan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bidang Perikanan 
Bidang Pertanian 
Bidang Kehutanan 
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 
Bidang Pariwisata 
Bidang Industri 
Bidang Perdagangan, dan 
Bidang Ketransmigrasian 

     Sumber :Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati, 2011 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa urusan pemerintahan yang 

bersifat pilihan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati 

terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pilihan. Semua urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 

pemerintahan daerah melalui Satuan Kerja Perangkat. Untuk melaksanakan 

adminstrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan tersebut, maka 

kepada masing-masing daerah diberi kewenangan untuk menyusun lembaga 

perangkat daerah. Lembaga perangkat daerah kabupaten Pati terdiri atas 

sekeretariat, badan, dinas, dan kantor, yang pengaturannya ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati, yang terdiri atas Perda Nomor 18 
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Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Perda Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pati, Perda Nomor 20 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 

Pati, Perda Nomor 21 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, Perda 

Nomor 22 tentang Kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pati, Perda Nomor 

23 tentang Pol Pamong Praja Kabupaten Pati, Perda Nomor 24 tentang Badan 

Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pati. Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.3 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati 

 
No Perangkat Daerah Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Sekretariat 2 
Inspektorat 1 
Badan 6 
Dinas 12 
RSUD 1 
Kantor 4 
Kecamatan 15 
Kelurahan 6 
Puskesmas 18 
Cabang Dinas Pendidikan 11 

2 
1 
6 
12 
1 
4 
15 
6 
18 
11 

Jumlah  76 
Sumber :Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati, 2011 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa satuan kerja perangkat 

daerah kabupaten Pati terdiri atas 2 sekertariat, Inspektorat, 6 badan, 12 dinas, 

RSUD, 4 kantor, 15 kecamatan, 6 kelurahan, 18 Puskesmas, dan 11 Cabang 

Dinas Pendidikan. Perangkat daerah tersebut sebagai sarana yang 

dibutuhkan/diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk melaksanakan 

roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati.  
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Lembaga perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga perangkat daerah 

Kabupaten Pati adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pati. Mengingat sasaran 

pemeriksaan adalah pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan 

pemerintahan, maka lembaga perangkat daerah sebagai pelaksana urusan 

pemerintahan menjadi sasaran atau “obyek” pengawasan Pejabat Pengawas 

Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pati. Selain melaksanakan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Pati 

juga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Pemerintahan Desa yang menjadi sasaran atau “obyek” pengawasan berjumlah 

166 (seratus enam puluh enanm ) Desa. Untuk menyelenggarakan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka rangkaian kegiatan pengawasan 

diawali dengan penyusunan rancana pengawasan tahunan yang dituangkan 

dalam bentuk “Program Kerja Pengawasan Tahunan” (PKPT). Menurut 

ketentuan Pasal 5 Pemermendagri Nomor 5 Tahun 2007, penyusunan rencana 

pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten 

dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi. Selanjutnya menurut 

ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, dalam 

penyusunan PKPT didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, 

menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta 

memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya 

pengawasan.  
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Untuk melaksanakan ketentuan Permendagri tersebut, dan untuk 

terciptanya prinsip keserasian, keterpaduan, serta untuk menghindari 

terjadinya tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang, maka pada 

setiap tahun anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat 

koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda). Rapat koordinasi pengawasan 

daerah dipimpin oleh Wakil Gubernur, diikuti oleh Inspektorat Provinsi, 

Wakil Bupati Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota seluruh Propinsi 

Jawa Tengah, serta dihadiri oleh BPKP perwakilan dan Perwakilan BPK 

Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran BPKP dan BPK dalam rakorwasda sangat 

penting mengingat disatu sisi yang menjadi sasaran atau obyek pemeriksaan 

BPKP dan BPK adalah lembaga perangkat daerah (Propinsi maupun 

Kabupaten/Kota), dan sisi lain supaya BPK/BPKP dalam menyusun rencana 

pengawasan perlu mensinergikan dengan PKPT Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

terjadi tumpang tindih guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah 

satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa 

itu, adalah dengan meningkatkan pengawasan internal yang sinergis di 

lingkungan pemerintahan.81 Sasaran pengawasan BPK/BPK adalah 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan dministrasi keuangan 

dan pembangunan. 

Agenda utama dalam rakorwasda adalah pembahasan setiap PKPT 

yang telah disusun oleh masing-masing Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Pembahasan lebih difokuskan mengenai obyek dan waktu pemeriksaan 
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terhadap SKPD yang pemeriksaannya diserahkan kepada Inspektorat Provinsi. 

Selain membahas substansi PKPT, pembicaraan juga difokuskan mengenai 

hambatan dan kesulitan dalam pemeriksaan, dalam pelaksanaan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan, serta solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan/hambatan 

tersebut. 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, selain melakukan pemeriksaan 

terhadap satuan kerja perangkat daerah Provinsi, juga melakukan pengawasan 

terhadap beberapa SKPD kabupaten/kota yang diserahkan pemeriksaannya 

kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja dasar penyerahan 

pemeriksaan beberapa SKPD tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, tetapi dilakukan atas dasar musyawarah. Lazimnya penyerahan 

pemeriksaan kepada Inspektorat Provinsi dilakukan dengan beberapa alasan, 

yakni alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, serta alasan lainnya. Yang 

dimaksud dengan alasan lain disini adalah alasan diluar alasan teknis 

pemeriksaan. 

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, Inspektorat Kabupaten Pati berpedoman pada PKPT yang telah 

disusun. PKPT Inspektorat Kabupaten Pati memuat mengenai jadual 

pelaksanaan pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, SKPD yang diperiksa, sasaran 

pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) yang akan diterbitkan. 

Menurut ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 23 Tahun 200, PKT 

terdiri atas ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, SKPD yang diperiksa, jadual 
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pelaksanaan pemeriksaan, jumlah tenaga, anggaran pemeriksaan, dan Laporan 

Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Apabila disinkronkan dengan pedoman 

penyusunan PKPT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 

Permendagri tersebut, maka PKPT Inspektorat Kabupaten Pati belum disusun 

sesuai dengan syarat yang diatur dalam Permendagri tersebut, baik mengenai 

sitematika maupun substansinya. PKPT Inspektorata Kabupaten Pati hanya 

memuat ruang lingkup, sasaran pemeriksaan, SKPD yang diperiksa, jadual 

pelaksanaan pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. 

Sedangkan menegani jumlah tenaga dan anggaran pemeriksaan yang 

dibutuhkan pada setiap kali pemeriksaan tidak dicantumkan. 

Selain itu, berdasarkan PKPT yang telah disusun dapat diketahui 

bahwa, waktu yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Pati untuk 

melaksanakan pemeriksaan dalam satu tahun anggaran hanya 7 bulan, yakni 

bulan April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Bulan Nopember. 

Sedangkan target Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diterbitkan 

sebanyak 89 LHP. Apabila dilihat antara target jumlah LHP yang akan 

diterbitkan dengan Jumlah obyek pemeriksaan yang akan diperiksa dalam 

setiap tahun anggaran, maka banyak obyek pemeriksaan yang tidak dapat 

diperiksa. Karena antara alokasi waktu yang tersedia dengan jumlah satker 

yang akan diperiksa sangat tidak seimbang. Berdasarkan informasi yang 

disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Pati, bahwa pemeriksaan reguler baru 

dimulai pada bulan April karena pada bulan itu biaya pemeriksaan baru dapat 

dicairkan. Pelaksanaan pemeriksaan sangat tergantung dari ketersediaan dana 
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pengawasan, karena tidak mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa didukung 

oleh biaya opersional pengawasan. Agar PKPT dapat dilaksanakan sesuai 

dengan rencana, maka PKPT juga disusun menyesuaikan dengan proses 

adiminstrasi keuangan. Artinya perencanaan mengikuti biaya yang tersedia, 

bukan sebaliknya pembiayaan mengikuti perencanaan. Pelaksaanaan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada 

ketersediaan dana pengawasan. 

PKPT yang telah disusun berlaku sebagai pedoman bagi Inspektorat 

Kabupaten Pati untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilakukan melaui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

Pejabat Pengawas Pemerintah. Dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penylenggaraan Pemerintahan Daerah, 

maupun dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata 

Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak 

dijelaskan secara jelas/tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat 

pengawas pemerintah, akan tetapi yang dimaksud dengan penjabat pengawas 

pemerintah disini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja 

dilingkungan lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan internal 

maupun lembaga pengawasan ekternal. Pejabat Pengawas Pemerintah pada 

Inspektorat kabupaten Pati adalah “Pegawai Negeri Sipil Daerah” yang 

bekerja dilingkungan Inspektorat kabupaten Pati.  

Pengawasan penyelenggaan pemerintahan dilakukan melalui 
pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan 
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yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah meliputi 
Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap 
kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, 
urusan pemerintahan; pemeriksaan dana dekonsentrasi; 
Pemeriksaan tugas pembantuan; dan Pemeriksaan terhadap 
kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Jadi sasaran 
pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah adalah pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui satuan 
kerja perangkat daerah. Menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 
2007, pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilakukan dengan mekanisme atau tahapan sebagai berikut : 
(Wawancara dengan Ibu Erning Widyastuti, SH selaku Kepala 
Sub Bagian Perencanaan  Hari Senin Tanggal 03 Januari 2011) 
 

1. Tahap I           

Persiapan Pemeriksaan 

a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan.      

Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan 

koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Pati mengenai waktu dan 

obyek yang akan diperiksa 

b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek 

yang Diperiksa 

1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek 

yang diperiksa antara lain : 

a) Peraturan perundang-undangan. 

b) Data umum obyek yang diperiksa. 

c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan 

diperiksa. 

d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya. 

e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai 

pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa. 
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2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan 

pemeriksaan. 

c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).     

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan : 

1) Penentuan personil. 

2) Penentuan Jadual Waktu Pemeriksaan. 

3) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan. 

4) Menyusun Langkah-langkah Pemeriksaan. 

2. Tahap II Pelaksanaan Pemeriksaan 

a. Pertemuan awal              

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili, 

Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. 

b. Kegiatan Pemeriksaan. 

1) Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-

obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja 

pemeriksaan 

2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

a) Setiap Auditor wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

b) KKP direview secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali 

Teknis dan Inspektur Wilayah dengan memberikan paraf pada 

KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. 
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c) Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas 

diserahkan oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha 

Wilayah untukdiarsipkan 

3) Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan.     

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasikan kepada pimpinan 

obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi 

harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

4) Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).   

Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil 

pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa 

rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh 

Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur 

Wilayah. 

c. Pertemuan Akhir            

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili, 

Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. 

3. Tahap III Pelaporan hasil pemeriksaan. 

a. Ekspose Hasil Pemeriksaan 

1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan 

pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose 

hasil pemeriksaan. 
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2) Inspektur Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan 

ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. 

3) Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa 

dipimpin Inspektur Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para 

Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja bidang 

pengawasan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait. 

4) Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), 

bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan 

berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali. 

5) Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan membuat notulen ekspose 

sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang 

harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. 

b. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).     

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan 

pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan laporan 

hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta 

Nota Dinas Inspektur Wilayah kepada Inspektur Kabupaten, Konsep 

Nota Dinas Inspektur Kabupaten kepada Menteri dan Petunjuk Menteri 

kepada Kepala Daerah atau Pimpinan Komponen 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat dijelaskan, bahwa tahap 

pertama dalam pemeriksaan diawali dengan persiapan pemeriksaan, yang 

meliputi koordinasi rencana pemeriksaan, pengumpulan dan penelaahan 



88 

 

 

informasi umum mengenai obyek yang diperiksa, dan penyusunan Program 

Kerja Pemeriksaan (PKP). Sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih 

dahulu dilakukan kooordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Pati mengenai 

waktu dan obyek yang akan diperiksa. Setelah koordinasi rencana 

pemeriksaan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah pengumpulan dan 

penalaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa, yang dilakukan 

dengan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang 

diperiksa, antara lain meliputi peraturan perundang-undangan, data umum 

obyek yang diperiksa, laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang 

akan diperiksa, Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan sebelumnya, 

sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan 

program/kegiatan obyek yang akan diperiksa. Setelah data tersebut terhimpun 

maka Pejabat Pengawas Pemerintah akan menelaah data dan informasi yang 

dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan. 

Setelah pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai 

Obyek yang diperiksa dilakukan, maka disusun Program Kerja Pemeriksaan 

(PKP). Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan penentuan 

personil; penentuan Jadual waktu pemeriksaan; penentuan obyek, sasaran dan 

ruang lingkup pemeriksaan; dan menyusun langkah-langkah pemeriksaan. 

Setelah persipan pemeriksaan dilakukan, tahapan berikutnya atau tahap kedua 

adalah pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan 

pertemuan awal (entry briefing). Tim Pemeriksa bertemu dengan 

Kepala/Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk 
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menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah dilakukan pertemuan 

awal maka tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek 

yang akan diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Hasil 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor, wajib dituangkan ke dalam 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP direview secara berjenjang oleh Ketua 

Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Wilayah dengan memberikan paraf 

pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan.  

Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas yang diserahkan 

oleh Ketua Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan. 

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasikan kepada pimpinan unit 

satuan kerja (Satker) yang diperika atau “obyek yang diperiksa untuk meminta 

tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Setelah konfirmasi dilakukan maka akan disusun Pokok-Pokok Hasil 

Pemeriksaan (P2HP). Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan 

hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa 

rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan 

Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Wilayah. 

Setelah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan disusun, dan sebagai 

pertemuan akhir (exit briefing), maka tim Pemeriksa menyampaikan pokok-

pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang 

diperiksa/yang mewakili. Apabila yang diperiksa adalah kepala dinas, badan, 
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dan kantor maka pokok-pokok hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepala 

dinas, badan, dan kantor tersebut.  

Pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan dengan ekspose hasil 

pemeriksaan, yang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah 

selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan 

ekspose hasil pemeriksaan. Inspektur Wilayah menyerahkan Konsep Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose 

kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten. Ekspose konsep laporan hasil 

pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Wilayah dengan 

penyanggah terdiri dari para Pejabat Pengawas Pemerintah, kelompok kerja 

bidang pengawasan, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian terkait. 

Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), bila 

tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan 

maksimal penundaan 2 (dua) kali. Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan 

membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil 

pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. Selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, 

Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah 

diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Wilayah kepada 

Inspektur Jenderal, dalam hal ini dari Inspektur wilayah kepada Inspektur 

Kabupaten. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah terdiri dari 

laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat 
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hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti. 

Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk bab terdiri atas beberapa 

bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, 

dengan sistimatika, bab I berisi Simpulan dan Rekomendasi yang terdiri atas 

simpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Bab 2 uraian Hasil Pemeriksaan 

yang terdiri atas data umum, hasil pemeriksaan, temuan dan rekomendasi.  

Sedangkan bab 3 penutup. Mekanisme (“prosedur”) pemeriksaan dan 

sistem Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam 

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tersebut, sampai saat penelitian dilakukan 

belum terlaksana dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah 

Inspektorat Kabupaten Pati, terutama mengenai jangka waktu pemeriksaan, 

batas waktu penyelesaian Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penyeleasian 

Laporan Hasil Pemeriksaan. 

Menurut Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Biaya Perjalan Dinas, batas waktu untuk melakukan pemeriksaan terbagi atas 

pemeriksaan reguler diluar kota kabupaten dan pemeriksaan reguler dalam 

kota kabupaten. Pemeriksaan reguler diluar kota kabupaten adalah 

pemeriksaan terhadap satuan kerja perangkat daerah yang berada di kecamatan 

seperti Kantor Camat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan 

PDAM. Untuk melakukan permeriksaan tersebut dialokasikan waktu 10 

(sepuluh) hari kerja. Sedangkan pemeriksaan reguler dalam kota juga 

dialokasikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja. 
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Dengan waktu yang sangat terbatas maka akan sulit untuk 

melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif terhadap pelaksanaan 

administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan. 

Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan disini bahwa waktu yang 

dipergunakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk memeriksa 3 (tiga) 

satuan kerja atau “obyek” pemeriksaan pada Kabupaten/Kota dialokasikan 

waktu 15 (lima belas) hari kerja. Pemeriksaan oleh BPKP untuk satu kali 

pemeriksaan di Kabupaten/Kota dialokasikan waktu 25 (dua puluh liam) hari 

kerja. Sedangkan pemeriksaan oleh BPK untuk satu kali pemeriksaan 

dialokasikan waktu jauh lebih lama dari yang diperlukan oleh BPKP, yakni 

25-30 hari kerja. 

Selain itu, pengawasan Inspektorat Kabupaten belum dapat 

dilaksanakan sebagaimana yan diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, 

juga disebabkan oleh beberapa faktor, pertama terjadi perubahan nomenklatur 

dan struktur organisasi dan tata kerja dari Badan Pengawasan Daerah 

Kebupaten Pati menjadi Inspektorat Kabupaten Pati, yang pengaturannya 

diatur dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2008, tanggal 11 

Pebruari 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 

Kabupaten Pati. Kedua terjadi perubahan regulasi pedoman pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari Permendagri Nomor 5 Tahun 

1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah 

dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri, diganti dengan 
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Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Perubahan-perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dan 

orientasi dari Pejabat Pengawas Pemerintah terhadap tugas dan fungsinya serta 

sistem pengawasan, terutama perubahan pedoaman pengawasan. Selama ini 

aparat pengawas pemerintah sudah terbiasa menggunakan pedoman 

pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 

1975, yang sudah berlaku selama 34 Tahun. Perubahan pedoman pengawasan 

tersebut menuntut kerja keras bagi pejabat pengawas untuk belajar lebih serius 

dan menyesuaiankan dengan ketetuan hukum yang baru. Faktor-faktor 

tersebut cukup mempengaruhi kinerga pengawasan. 

Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam 

bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Permendagri Nomor 23 

Tahun 2007, Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah 

Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan 

tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan. Namun kelaziman yang 

selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pati, bahwa Laporan Hasil 

Pemeriksaan berkala dan komprehensif disampaikan kepada satuan kerja yang 

diperiksa untuk segera ditindaklanjuti, dengan tembusan kepada Bupati Pati, 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dan BPK 

Perwakilan Jawa Tengah. Mengenai tembusan laporan hasil pemeriksaan 

Pejabat Pengawas pemerintah Inspektorat Kabupaten kepada BPKP tidak 

diatur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Permendegari tersebut 
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hanya mewajibkan supaya tembusan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten 

disampaikan kepada Bupati, Inspektorat Provinsi, dan Perwakilan BPK 

provinsi. Namun maksud dan tujuan disampaikannya tembusan LHP kepada 

BPKP Perwakilan, selain untuk mempermudah BPKP dalam melakukan 

pemeriksaan, juga untuk menguragi urusan Inspektorat Kabupaten Pati apabila 

BPKP melakukan pemeriksaan di Kabupaten Pati. Sebenarnya terdapat 

perbedaan ruang lingkup pengawasan antara lembaga pengawasan internal 

dengan lembaga pengawasan eksternal (BPK). 

Ditinjuan dari ruang lingkup pengawasan, maka pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pati adalah pengawasan intern 

fungsional (internal). Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam 

organisasi itu sendiri secara fungsional, dimana lembaga tersebut dibentuk 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Inspektorat Kabupaten Pati 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang dibentuk dan 

berperan melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah Kabupaten Pati 

“dibidang urusan umum pemerintahan”, dengan tugas dan fungsi pengawasan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten adalah pengawasan 

fungsional. 

Sedangkan dilihat dari jenis pengawasan, maka pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai 

pengawasan “preventif”. Artinya pengawasan tersebut adalah pengawasan 

yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu 

kegiatan itu terjerumus pada kesalahan yang sama. Pengawasan preventif 
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adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak 

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, 

yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap 

pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan 

yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

tersebut dalam bentuk pemeriksaan yang dilaksanakan selama dan setelah 

kegiatan pemerintahan berlangsung. Sehingga kalau diterapkan secara kaku 

pengertian pengawasan internal dan ekternal maka ditinjau dari jenis 

pengawasan, akan lebih tepat dikatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah pengawasan represif. Namun dilihat dari 

tujuannya, maka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak masuk 

kategori pengawasan represif tetapi pengawasan preventif. Karena tujuan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menjamin 

agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya 

saja dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut dilakukan secara fungsional.  

Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas 

Pemerintah lebih tepat dikatakan sebagai Pengawasan Fungsional. 

Berdasarkan rekapitulasi daftar temuan hasil pemerinksaan Inspektorat 

Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 
Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan 

No Tahun Obyek Jumlah Jumlah 
Kategori Tindak 

Lanjut 
  Pemeriksaan Pemeriksaan LHP Temuan S B D CR 
1 2007 76 76 834 783 4 41 6 
2 2008 77 77 1090 946 59 81 4 
3 2009 74 74 781 619 25 136 1 

Keterangan : 
S : Selesai ditindak lanjut 
B : Belum ditindak lanjut 
D : Dalam proses tindak lanjut 
CR : Cacat Rekomendasi 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui, bahwa tahun 2007 

terdapat 76 obyek pemeriksaan, menghasilkan 76 Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP), yang terdiri atas 834 temuan, dengan kategori tindak lanjut sebagai 

berikut, selesai ditindak lanjut 783 temuan (93,9%), belum selesai 4 temuan 

(0,5%), dalam proses tindaklanjut 41 temuan (4,9%), dan cacat rekomendasi 6 

temuan (0,7%). Tahun 2008 terdapat 77 obyek pemeriksaan, menghasilkan 77 

LHP, yang terdiri atas 1090 temuan, dengan kategori tindak lanjut, selesai 

ditindak lanjut 946 temuan (86,8%), belum selesai 59 temuan (5,4%), dalam 

proses tindaklanjut 81 temuan (7,4%), dan cacat rekomendasi 4 temuan 

(0,04%). Sedangkan pada tahun 2009 terdapat 74 obyek pemeriksaan, 

menghasilkan 74 LHP, yang terdiri atas 781 temuan, dengan kategori tindak 

lanjut, selesai ditindak lanjut 619 temuan (79,8%), belum selesai 25 temuan 

(3,2%), dalam proses tindaklanjut 136 temuan (17,4%), dan cacat rekomendasi 

1 temuan (0,04%).  

Cacat rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan yang tidak dapat 

ditindak lanjut oleh Satuan Kerja (satker) atau Obyek Pemeriksaan (Obrik), 
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sehingga tidak perlu ditindaklanjut. Yang berwenang menentukan cacat 

rekomendasi adalah Pejabat Pengawas Pemerintah. Cacat rekomendasi terjadi 

karena kekeliruan Pejabat Pengawas Pemerintah dalam memberikan 

rekomendasi atas temuannya, dan kekeliruan itu sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab Pejabat Pengawas Pemerintah. 

Selain melaksanakan pemeriksaan secara reguler/berkala, Inspektorat 

Kabupaten Pati juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil 

monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan. Menurut 

Permendagri Nomor 23 tahun 2007, maksud dan tujuan pelaporan adalah 

untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada pejabat/pihak 

yang berwenang, sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan dalam bentuk 

surat dan dalam bentuk bab. Laporan dalam bentuk surat meliputi gambaran 

secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi; penilaian terhadap 

kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah; memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu 

diambil oleh pemerintah daerah. Sedangkan laporan dalam bentuk bab berisi 

hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan 

kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum 

pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri atas bab 1 

pendahuluan yang berisi Simpulan hasil monitoring dan evaluasi, serta saran. 
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Bab 2 uraian hasil monitoring dan evaluasi yang berisi data umum, hasil 

monitoring dan evaluasi, serta bab 3 penutup. 

Terdapat perbedaan mendasar antara Laporan Hasil Pemeriksaan 

dengan laporan hasil monitoring dan evaluasi, baik mengenai format, 

substansi, maupun sasarannya. Dalam laporan hasil pemeriksaan, berisi hasil 

pemeriksaan dan rekomendasi untuk ditindaklanjut oleh satuan kerja 

perangkat daerah yang diperiksa atau “obyek” pemeriksaan. Sedangkan dalam 

laporan hasil monitoring dan evaluasi berisi hasil monitoring dan evaluasi 

serta saran yang disampaikan kepada kepala daerah. Begitu juga sasaran 

laporan hasil pemeriksaan adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai 

pelaksana administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. 

Sedangkan sasaran hasil monitoring dan evaluasi adalah kepala daerah 

(gubernur, Bupati/Walikota) sebagai pengambil kebijaksanaan. Laporan hasil 

monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat 

Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada 

Gubernur. 

Menurut Inspektur Kabupaten Pati, pelaksanaan kegiatan 
monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal 
ini disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh 
Inspektorat Kabupaten Pati itu sendiri, seperti keterbatasan 
tenaga, waktu dan biaya. Lebih lanjut disampaikan bahwa, 
kegiatan monitoring dan evaluasi sangat membutuhkan 
dukungan atau “politikal will” dari kepala daerah. Karena semua 
kegiatan pemerintahan yang akan dimonitoring dan evaluasi 
oleh Inspektorat Kabupaten Pati adalah kegiatan yang terkait 
erat dengan kepentingan (“interess”) bupati, baik secara 
kelembagaan maupun secara pribadi. Sehingga saran konstruktif 
yang disampaikan kadang-kadang dirasakan mengganggu dan 
menghambat dalam mewujudkan “personal interess” tersebut. 
(Wawancara dengan Bapak Sugondo, SH selaku Kasi 
Pengembangan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Wilayah 
IV Hari Senin Tanggal 03 Januari 2011) 
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Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi akan berjalan 

dengan optimal apabila disertai dengan dukungan dan komitmen dari kepala 

daerah, karena tanpa dukungan dari kepala daerah, maka Pejabat Pengawas 

Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsi 

pengawasan secara independen, karena secara organisatori Inspektorat 

Kabupaten adalah lembaga perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.  

Selain karena alasan komitmen, kegiatan monitoring dan evaluasi juga 

belum dilaksanakan secara optimal karena hingga saat penelitian ini 

dilakukan, belum ada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan monitorning dan 

evaluasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) 

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang menyatakan Pejabat Pengawas 

Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana 

berdasarkan petunjuk teknis. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi, adalah upaya preventif atau 

“pencegahan dini” yang dilakukan oleh Penjabat Pengawas Pemerintah untuk 

mencegah kekeliruan, penyimpangan, dan bahkan mungkin kesalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik selama dan setelah kegiatan 

pemerintahan berlangsung. Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi adalah 

untuk mencegah bukan menggangu “personal interss” kepala daerah, sehingga 

pemerintahan daerah dapat terselenggara secara efektif dan efisien sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan otonomi 

daerah itu sendiri. 
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Pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi lebih bersifat 

“promotif” dan bukan “kuratif” maksudnya, lebih baik mencegah daripada 

mengobati. Sedapat mungkin mencegah terjadinya kecurangan/ kesalahan 

daripada mengurangi kecurangan dan kesalahan yang telah terjadi. Karena 

biayanya, baik biaya untuk operasional pemeriksaan/pengawasan maupun 

biaya yang ditanggung terperiksa, baik biaya ekonomi maupun biaya sosial, 

menjadi ada dan mungkin dapat berakumulasi menjadi sangat besar.  

Reorientasi ini perlu karena akan mempengaruhi sikap dan motivasi 

serta perilaku dan tindakan para pihak yang terlibat di dalamnya, yang pada 

gilirannya menentukan arah dan kinerja pengawasan dan pemeriksaan. Pejabat 

Pengawas Pemerintah, selain melaksanakan pemeriksaan secara reguler, juga 

melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai 

adanya “indikasi” terjadinya penyimpangan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN). Laporan tersebut berbentuk pengaduan masyarakat. Pengaduan 

masyarakat meliputi pengaduan terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang; 

hambatan dalam pelayanan masyarakat; korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 

pelanggaran disiplin pegawai. Pengaduan masyarakat tersebut bersumber dari 

Lembaga-Lembaga Negara; Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, 

Media Masa, dan Perorangan. Pemeriksaan atas pengaduan masyakat dikenal 

dengan pemeriksaan khusus. 

Dalam melakukan pemeriksaan khusus, alokasi waktu yang diberikan 

untuk melakukan pemeriksaan sama dengan alokasi waktu yang diberikan 
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untuk melakukan pemeriksaan reguler/komprehensif, yakni 10 (sepuluh) hari 

kerja. Namun apabila batas waktu pemeriksaan sudah selesai tetapi 

pemeriksaan belum juga selesai dilaksanakan, maka waktu pemeriksaan dapat 

diperpanjang sebanyak 10 (sepuluh) hari kerja lagi dengan cara menerbitkan 

surat tugas perpanjangan waktu pemeriksaan. Perpanjangan waktu 

pemeriksaan khusus dapat diberikan karena tingkat kesulitan dan kerumitan 

pemeriksaan khusus sangat tinggi, sehingga diperlukan ketelitian dan 

kehatihatian, lebih-lebih pemeriksaan atas laporan mengenai duagaan korupsi.  

Pengaduan masyarakat atau “social controlling” merupakan bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. 

Pengaduan masyarakat yang telah diterima dan diperiksa oleh Inspektorat 

Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7 

Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Pati 

No Tahun Jumlah Jumlah Dilimpahkan Ke 
Kategori 

Penyelesaian 
 Pemeriksaan Kasus LHP Penegak Hukum S B 
1 2007 14 14 - 14 - 
2 2008 12 12 - 12 - 
3 2009 15 15 - 15 - 
Keterangan : 

S : Sudah selesai 

B : Belum selesai 

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pengaduan 

masyarakat yang telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Pati tahun 2007 

sebanyak 14 pengaduan dengan 14 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus, 



102 

 

 

dengan kategori penyelesaian dapat diselesaikan semua (100%) secara internal 

oleh pemerintah kabupaten Pati tanpa harus dilimpahkan kepada aparat 

penegak hukum. Sementara tahun 2008 terdapat sebanyak 12 pengaduan 

dengan 12 LHP khusus, dengan kategori penyelesaian selesai semua (100%), 

tanpa adanya pelimpahan kepada aparat penegak hukum. Sedangkan tahun 

2009, terdapat sebanyak 15 pengaduan dengan 125 LHP khusus, dengan 

kategori penyelesaian selesai semua (100%), 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari tahun 

ketahun, memperlihatkan bahwa disatu sisi tingkat kepedulian masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, hal itu nampak dari 

banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk dan yang telah ditangani oleh 

Inspektorat Kabupaten Pati. Namun disisi lain, angka pengaduan masyarakat 

dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut 

diperkirakan karena dari waktu ke waktu aparat pemerintah berupaya 

memperbaiki kinerjanya, sehingga tingkat kekeliruan dan kesalahan semakin 

berkurang, atau sebaliknya terjadi penurunaan tingkat kepedulian masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan partisipasi 

pengawasan masyarakat (soscial controlling) terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. 

Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan pemeriksaan atas 

pengaduan masyarakat, berpedoman pada Pemendagri Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri. Menurut Permendagri tersebut pengaduan 
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masyarakat secara umum terdiri atas ruang lingkup pengaduan, dan sumber 

pengaduan. Apabila disinkronisasikan dengan tatacara penyusunan 

rekapitulasi hasil pemeriksaan khusus sebagaiman diatur dalam Permendagri 

tersebut, maka rekapitulasi hasil pemeriksaan khusus pada Inspektorat 

Kabupaten Pati belum dibuat berpedoman pada Kepemendagri tersebut, baik 

dari sistematika maupun substansinya, karena dalam rekapitulasi laporan hasil 

pemeriksaan khusus dilakukan secara umum, tidak dibuat secara rinci 

mengenai ruang lingkup dan sumber pengaduan, yang meliputi 

penyalahgunaan wewenang; hambatan dalam pelayanan masyarakat; korupsi, 

kolusi dan nepotisme; dan pelanggaran disiplin pegawai.  

Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 23 Tahun 

2007, hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah terhadap pelaksanaan 

administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan, wajib 

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi. Untuk 

melaksanakan tindaklanjut tersebut, wakil bupati bertanggung jawab 

mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 17 ayat 

(2)). Mengingat yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah adalah 

lembaga perangkat daerah, maka yang wajib menindaklanjuti Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah adalah lembaga perangkat daerah 

yang telah diperiksa. 

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tahapan atau 

“siklus” penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
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daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah 

tersebut. Dengan menindaklanjuti laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, berarti 

pemerintahan daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan 

maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Untuk mengetahui perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan 

Pejabat Pengawas Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Pati melakukan 

pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pati melalui rapat pemutakhiran data 

tindaklanjut hasil pengawasan. Menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, 

rapat pemutakhiran data hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah 

dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat pemutakhiran data 

tindak lanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Pemerintah di Kabupaten 

Pati belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Permendagri tersebut, yakni 2 

(dua) kali dalam satu tahun, tetapi hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam satu 

tahun. Hal ini, menurut Inspektur Kabupaten Pati, disebabkan oleh 

keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya yang dimiliki oleh Inspektorat 

Kabupaten Pati. 

Untuk melaksanakan pemutakhiran data sebanyak 2 (dua) kali dalam 

satu tahun diperlukan tenaga, waktu, dan biaya yang ekstra karena rapat 

pemutakhiran data diikuti dan dihadiri oleh semua piminan unit kerja 

perangkat daerah, sehingga pelaksanaannya memerlukan persiapan dan 

akomodasi yang banyak. Menurut beliau, selain tenaga, waktu, dan biaya, 
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yang lebih penting adalah komitmen dari pimpinan daerah (bupati) 

sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa pengajuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

pemutakhiran data tidak pernah disetujui untuk 2 (dua) kali dalam satu tahun 

anggaran. 

4.1.4. Upaya Penguatan Peran Inspektorat Kabupaten Pati 

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kabupaten Pati, secara 
umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu 
kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang 
berkaitan dengan“political will”. Kendala teknis operasional 
pengawasan adalah kendala yang terjadi dan dialami Inspektorat 
kabupaten Pati berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti 
Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM), keterbatasan 
anggaran, dan keterbatasan sarana kerja. (Wawancara dengan 
Bapak Drs. Sukirno selaku Kepala Sub Bagian Administrasi dan 
Umum Hari Kamis Tanggal 05 Januari 2011) 
 
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan 

dengan optimal apabila didukung oleh ketersedian SDM yang memadai. 

Dengan SDM yang memadai akan menghasil pengawasan yang “berkualitas”, 

yang bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diawasi 

(diperiksa) untuk memperbaiki kinerjanya. Namun sebaliknya, sebagaimana 

diuraikan terdahulu, bahwa keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala 

dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pati. 

Hal ini tampak dari tingkat pendidikan aparatur yang berpendidikan sarjana 

hanya sebanyak 16 orang (39%). Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang 

terbatas tidak mungkin untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan dengan optimal. Akan sangat ideal apabila 50% – 70% Pejabat 
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Pengawas Pemerintah berpendididkan sarjana. Dengan tingkat pendidikan 

yang memadai, maka akan berbanding lurus dengan kualitas hasil 

pengawasan, sehingga eksistensi pengawasan dapat menjadi pengawal 

penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga penyimpangan dan 

penyalahgunaan kewenaangan pemerintahan dapat diminimalisir.  

Selain ketersedian SDM yang memadai, pengawasan akan dapat 

diselenggarakan dengan optimal apabila didukung oleh anggaran dan sarana 

kerja yang memadai. Anggaran dan sarana kerja memiliki peranan yang 

strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena 

tolok ukur untuk mengukur kinerja pengawasan adalah ketersedian anggaran 

yang dimilik oleh SKPD, yang dikenal dengan kinerja berbasis anggaran. 

Anggaran merupakan salah satu instrumen untuk menilai kinerja perangkat 

daerah. Inspektorat Kabupaten Pati akan memiliki kinerja yang memadai 

apabila didukung dengan anggaran yang mmemadai. 

Menurut “State Auditro Reform and Sector Development Programe 

(STAR-SDP)” sebagaimana diuraikan di atas, idealnya anggaran pengawasan 

adalah 3 s/d 5% dari jumlah anggaran yang diawasi. Artinya anggaran yang 

sepatutnya dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Pati sebanyak 15 – 25 milyar 

rupiah. Dengan anggaran yang memadai, maka kinerja Inspektorat Kabupaten 

Pati dapat ditingkatkan. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan politikal 

will adalah kendala atau hambatasan diluar teknis operasional pengawasan, 

yakni komitmen dari kepala daerah terhadap pelaksanaan dan hasil 

pengawasan yang sangat kurang. Komitmen kepala daerah sangat menentukan 
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berjalan atau tidaknya pengawasan, karena secara organisatoris Inspektorat 

Kabupaten adalah lembaga perangkat daerah yang berperan melaksanakan 

urusan wajib pemerintahan daerah dibidang urusan umum perintahan, dan 

bertanggung jawab kepada kepala daerah (Bupati). 

Dengan kedudukan yang demikian maka dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi pengawasan kadang-kadang (selalu) mendapat intervensi, dan 

bahkan intimidasi dari kepala daerah, sehingga pengawasan tidak dapat 

dilakukan secara independen dan optimal. Dengan kedudukan yang demikian 

maka ketergantung Inspektorat Kabupaten Pati dengan komitmen bupati 

sangat besar. Bahkan ancaman yang harus ditanggung oleh Pejabat Pengawas 

Pemerintah (PPP) terhadap pelaksanaan tugas yang tidak sejalan dengan 

“peronal interres” bupati adalah mutasi dari jabatan. Dengan posisi yang 

demikian akan mempersulit PPP untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

pengawasan secara obyektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  

Independensi pengawasan sangat penting karena dengan pengawasan 

yang independen diharap dapat menghasilkan pengawasan yang obyektif, 

yang berguna untuk perbaikan dan penyusunan program penyelenggaraan 

pemerintahan berikutnya. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

terutama pengawasan “fungsional internal” yang diselenggarakan oleh 

Inspektorat Kabupaten adalah “filter” yang berfungsi untuk mencegah agar 

penyelenggaraan pemerintahan terselenggara secara efisien, efektif, dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari kesalahan yang 

berulang-ulang. 
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Lemah dan ketatnya pengawasan fungsional internal penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sangat tergantung dari komitmen kepala daerah, karena 

sesungguhnya pengawasan adalah tanggungjawab kepala daerah, sedangkan 

lembaga pengawasan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan 

adalah lembaga yang secara nyata memang dibutuhkan oleh pemerintah 

daerah untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dibidang 

pemerintahan umum, dengan tugas dan fungsi dibidang pengawasan. Namun 

karena Inspektorat Kabupaten Pati tidak dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya secara mandiri, dan bahkan mendapat diintervensi maka ada 

benarnya bahwa Inspektorat Kabupaten adalah lembaga perangkat daerah 

yang dibentuk hanya untuk memenuhi syarat formal kelembagaan perangkat 

daerah yang berfungsi untuk mengamankan pemenuhan “personal interess” 

kepala daerah, sehingga penyimpangan-penyimpangan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dihindari. Bukan hanya 

Inspektorat kabupaten saja yang memerlukan dukungan komitmen dari kepala 

daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi semua lembaga 

perangkat daerah. karena perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan 

kewenangan pemerintahan daerah. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peran Inspektorat Kabupaten Pati dalam Mencapai Good Governance 

Dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pati menerapkan 

dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan ”preventif”, dan pengawasan 
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”represif”. Pengertian secara luas pengawasan ”preventif” adalah pengawasan 

yang bersifat mencegah.  mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan 

itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang 

bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan 
pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintahan 
daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan 
lainnya (Hanif Nurcholis,  2007:313). 
 
Inspektorat Kabupaten Pati merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai 
tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan 
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugas dengan 
menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan; 
perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Inspektorat 
dipimpin oleh inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara 
teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah 
(Hanif Nurcholis,  2007:314). 
 
Good Governance atau kepemerintahan yang baik, merupakan konsep 

berpemerintah yang oleh semua masyarakat diterima. Akan tetapi pada 

kenyataannya tidak ada pemerintahan yang benar-benar dinyatakan sebagai 

pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pati saat ini selalu berusaha untuk 

mewujudkan good governance dalam segala aspek. Inspektorat Kabupaten Pati 

sebagai Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan 

Daerah dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

memiliki peran yang strategis untuk mencapai good Governance. 
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Dari uraian Prinsip-prinsip good governance dan berdasarkan hasil penelitian 

di lapangan, ditemukan beberapa peran yang telah dilaksanakan Lembaga 

Inspektorat untuk mencapai good governance. Peran tersebut yaitu : 

1. Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Inspektorat Kabupaten Pati 
rekatif sudah dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan 
seperti situasi politik, ekonomi, budaya, dan aspek sosial yang lain. 
Pengaturan organisasi dalam Inspektorat juga telah berjalan dengan 
baik. Organisasi disusun dengan dengan mengadakan fungsi-fungsi 
yang dibutuhkan organisasi. Hal ini dapat dilihat dari pembagian 
tugas kepada staf yang disesuaikan dengan kemampuan atau 
spesialisasi masing-masing pegawai. 

2. Responsibilitas 
 Responsdibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan telah 

dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar atau sesuai 
dengan kebijakan yang ada. Tingkat responsibilitas Inspektorat dapat 
diukur dari tingkat produktivitas dan ketepatan dalam penyelesaian 
pekerjaan dengan membandingkan target dalam 
perencanaanProgram Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan 
realisasi jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan. 

3. Akuntabilitas 
 Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pelayanan adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma 
eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh 
stakeholder. 

 
Dalam kinerja Inspektorat Kabupaten Pati, akuntabilitas kinerja secara 

eksternal belum sepenuhnya dilaksanakan karena fungsi Inspektorat dalam bidang 

pembinaan maupun pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat kepada 

masyarakat dilaksanakan secara teratur atau terprogram atau yang disebut Gelar 

Pengawasan Daerah (LARWASDA). 

Tetapi pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

secara internal telah dilaksanakan dengan baik terbukti telah disusunnya Laporan 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat sebagai 

pertanggungjawaban hasil kerja dalam pelaksanaan tahunan anggaran 2009 sesuai 

dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan didasarkan perencanaan strategik yang 

ditetapkan dalam rangka perwujudan Good Governance di Kabupaten Pati. 

Peran Inspektorat Kabupaten Pati dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

pengawasan diorientasikan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan 

secara efisien dan efektif dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga pengawasan 

internal, juga dilakukan secara ekternal oleh lembaga pengawasan eksternal 

seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan oleh lembaga 

pengawasan eksternal dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab 

terhadap keuangan negara, sementara pengawasan oleh lembaga pengawasan 

internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi umum 

pemerintahan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan. 

Peran Inspektorat Kabupaten Pati dalam pengawasan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

Pernerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah, menurut ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 

2007, meliputi administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. 

administrasi umum pemerintahan terdiri atas kebijakan daerah; kelembagaan; 

pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah. Menurut ketentuan Pasal 24 

ayat (1) PP Nomor 79 Tahun 2005, pengawasan terhadap urusan pemerintahan 

dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan 

kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat 

Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh 

Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), yang dilakukan melalui kegiatan 

pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Pengertian/difinisi mengenai 

”pemeriksaan” tidak diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005, maupun 

Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Namun istilah pemeriksaan justru diatur 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang 

dimaksud dengan ”pemeriksaan” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 

evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan 

standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Selanjutnya Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan 

Umum Perpajakan (UU KUP), yang dimaksud dengan “Pemeriksaan” adalah 

serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau 
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keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” Inspektorat Kabupaten Pati dalam melakukan pemeriksaan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan Daftar Materi 

Pemeriksaan (DMP) yang tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 23 Tahun 

2007. Pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan meliputi : 

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai 

daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; 

2. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; 

3. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan 

4. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. 

Sementara pengertian ”monitorong” diatur dalam Pasal 1 angka 7 

Permendagri 23 Tahun 2007, yang dimaksud ”monitoring” adalah kegiatan 

mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara 

terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana. 

Sedangkan pengertian ”evaluasi” diatur dalam Pasal 1 angka 8 Permendagri 

Nomor 23 Tahun 2007, ”evaluasi” adalah proses kegiatan penilaian kebijakan 

daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan 

daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan 

urusan pemerintahan. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis. 
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4.2.2 Mekanisme Pengawasan Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 

Mekanisme Pengawasan Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi 

tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari 

pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau 

hasil yang dikehendaki (Situmorang, 1994 :18). Pengawasan Pernerintahan 

Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) PP 23 tahun 2007 : Pengawasan 

atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan 

dan terlaksana secara tertib, maka memerlukan mekanisme/tahapantahapan yang 

wajib dipenuhi. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dengan penyusunan rencana 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan rencana 

pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan 

oleh Inspektur Jenderal. Sedangkan Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh 

Inspektur Provinsi. Rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 

Penyusunan PKPT tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, 
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menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta 

memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya 

pengawasan. PKPT tersebut meliputi ruang lingkup; sasaran pemeriksaan; SKPD 

yang diperiksa; jadual pelaksanaan pemeriksaan; jumlah tenaga; anggaran 

pemeriksaan; dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. 

PKPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan gubernur 

untuk pemerintah propinsi, dan keputusan bupati/walikota untuk pemerintah 

kabupaten/kota. PKPT telah disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas 

Pemerintah (PPP) dalam melaksanakan pengawasan. Dalam melaksanakan 

pengawasan, selain berpedoman pada PKPT yang telah ditatapkan juga 

berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota. 

Koordinasi dilakukan untuk mengetahui mengenai pengawasan yang telah dan 

akan dilakukan oleh masing-masing lembaga pengawasan, serta untuk 

menghindari pengawasan yang tumpang tindih. 

Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, 

akuntabel, dan transparan maka inspektorat kabupaten/kota melalui Pejabat 

Pengawas Pemerintah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan tertentu dan 

laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 23 

Tahun 2007. 

Inspektorat Kabupaten Pati yang sebelumnya bernama Badan Pengawas 

Daerah Kabupaten Pati, merupakan lembaga atau institusi yang diberi 

kewenangan melaksanakan pengawasan internal dalam arti luas berupa 
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pengawasan (supervising), pemeriksaan (auditing), dan pengendalian (controling) 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan semua 

fungsi tersebut, Inspektorat senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas 

pemeriksaan (audit) sebagai kontribusi nyata mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik di Kabupaten Pati. 

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja 

Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak 

langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. 

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan 

(input), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut : 

a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dan program dapat berjalan dalam rangka menghasilkan keluaran 

(output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan 

sebagainya. 

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau 

non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program 

berdasarkan masukan  (input) yang digunakan. 

c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh 

setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 
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Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja 

yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target dengan realisasinya  

Mekanisme pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Pati antara 
lain : 

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang 
pengawasan. 
Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang 
pengawasan yaitu antara lain kebijakan Rencana Strategis Inspektorat 
(perencanaan jangka menengah 5 tahun) dan perumusan program kerja 
pemeriksaan tahunan. 

2. Pemberian pembinaan di bidang pengawasan 
 Pembinaan di bidang pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Pati 

yaitu berupa penerimaan konsultasi dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah dari Dinas lain terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh 
dinas lain. Kegiatan itu menyangkut masalah pengadaan barang dan 
jasa, pengelolaan keuangan, dan lain-lain sebelum kegiatan 
dilaksanakan. 

3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional 
 Pelayanan teknis administratif dan fungsional yaitu berupa Laporan 

Hasil Pmeriksaan. Untuk pelaporan teknis secara administratif 
dilaporkan kepada gubernur sedangkan pelaporan secara fungsional 
dilaporkan kepada Bupati. 

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang meliputi pemerintahan daerah 

 Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan reguler dengan cara 
menunjuk tim pemeriksa dengan untuk melakukan pemeriksaan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati. Pengawasan reguler ini 
dilaksanakan setiap bulan oleh Inspektorat Kabupaten Pati. Selain itu 
Inspektorat Kabupaten Pati juga melakukan pemeriksaan atas kasus 
khusus atas pengaduan masyarakat. 

5. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala atau 
sewaktu-waktu setiap unsur dan instansi di lingkungan pemerintahan 
daerah. 

 Inspektorat Kabupaten Pati melaksanakan monitoring pelaksanaan 
anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. Yang diperiksa adalah keuangan organisasi 
dan seluruh administrasi keuangan dicocokan antara pengeluaran dan 
pemasukan sama atau tidak, bukti-bukti pendukung harus disahkan 
sesuai dengan pembelian barang yang ada. 

6. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Instansi terkait. 
 Inspektorat Kabupaten Pati mengadakan koordinasi pengawasan 

dengan instansi terkait, tersebut antara lain Inspektorat Provinsi Jawa 
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Tengah, Badan Pengawasan Keangan dan Pembangunan, Badan 
Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. 

7. Pelaksanaan pembinaan aparat pengawas fungsional di lingkungan 
Inspektorat. 

 Pembinaan dilaksanakan dalam hal pengumpulan dan perolehan angka 
kredit bagi aparat pengawas fungsional. 

8. Pengelolaan urusan kesekretariatan Inspektorat. 
 Pengelolaan urusan kesekretariatan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Pati adalah berupa pelayanan administrasi. 
9. Penilaian tugas pengawasan 
 Penilaian tugas pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pati 

adalah melakukan evaluasi hasil pengawasan. 
10 Pelaksanaan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional 
 Inspektorat Kabupaten Pati melakukan pemberian angka kredit bagi 

pejabat fungsional auditor. 
 

Menurut macam-macam pengawasan, pengawasan yang dilakukan 

Inspektorat Kabupaten Pati tergolong pengawasan preventif yaitu pengawasan 

yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan 

tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pati dilakukan melalui audit, reviu, 

evaluasi, dan pemantauan. 

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang 

dilakukan secara independen, obyektif, berdasarkan standar audit untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, informasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintah Kabupaten Pati.  

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 

standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi 

suatu kegiatan yang standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan 
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menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Setelah melakukan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pati wajib 

membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan disampaikan kepada pihak 

auditan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pati terdiri dari 

pemeriksaan reguler dan Pemeriksaan Kasus.  

Di dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pati tidak 

lepas dari kendala atau permasalahan yang harus dihadapi. Adapun masalah atau 

kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Pati dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan wewenangnya saat ini antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan . 
b) Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur. 
c) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. 
d) Lemahnya pemantauan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan. 
e) Lambannya penuntasan tindak lanjut hasil pengawasan dan 

pengaduan masyarakat. 
f) Adanya kebijakan dan regulasi yang sering berubah/ baru. 
g) Belum semuanya obyek pemeriksaan terinventarisir. 
h) Kurangnya penghargaan atau sanksi untuk berfungsinya 

pengawasan melekat, (laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Pati Tahun 2009). 

 
Faktor biaya atau dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan sangat 

penting dan menentukan. Pembiayaan yang baik bukan hanya biaya operasional 

atau biaya langsung namun yang tak kalah pentingnya adalah biaya penunjang 

kesejahteraan aparatur sehingga tenaga auditor yang ada dapat merasa tenang 

menjalankan tugas secara efektif. 

Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki adalah salah satu 

kendala utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pati. Kekuatan personil atau 
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sumber daya aparatur, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal 

kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan wewenang. Kondisi institusi 

Inspektorat saat ini dilihat dari indikator kualitas sumber daya manusia relatif 

masih rendah. Jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pati yang 

telah bersertifikat atau lulus jenjang pembentukan auditor terampil dan ahli masih 

kurang dari personil yang ada. Selain itu kurangnya sumber daya apartur 

berpengaruh juga pada pemeriksaan yang dilakukan. 

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas 

pokok. Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat 

Kabupaten Pati saat ini masih relatif terbatas. Peralatan untuk pengujian pekerjaan 

fisik konstruksi misalnya belum ada, kendaraan operasional pengawasan masih 

kurang, sarana penunjang kantor seperti komputer/ laptop masih terbatas, alat 

ukur, metode kerja berupa standard operating prosedur auditor belum dibakukan. 

Hal ini juga menjadi salah satu kendala yang menghambat kerja Inspektorat 

Kabupaten Pati. 

Salah satu upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pati adalah 

menambah sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. 

Faktor sumber daya manusia menjadi kunci mengingat keberhasilan pelaksanaan 

tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparatur 

pengawasan. Dalam batas-batas tertentu, sistem pengawasan masih bisa berjalan 

meskipun dengan dana, sarana serta aksesibilitas wilayah rendah, asal ditunjang 

oleh faktor Sumber Daya Manusia yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana 
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masih bisa ditutupi oleh profesionalisme, kompetensi dan moral pengawasan. 

Sebaliknya sebanyak berapa pun biaya, selengkap apapun sarana dan semudah 

apapun akses wilayah kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang 

memadai dan kompeten, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut akan tersendat 

dan tidak bisa berjalan secara efektif. 

Jumlah tenaga pengawas haruslah cukup dan seimbang dengan jumlah 

yang diawasi. Begitupun kemampuan profesionalisme dan kompetensi masing-

masing haruslah proporsional dengan kebutuhan pengawasan saat ini dan masa 

mendatang. Selain itu Inspektorat Kabupaten Pati menambah sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan dasar pengawasan dan kompetensi keilmuan 

tertentu sehingga Inspektorat Kabupaten Pati sebagai lembaga akan selalu 

memliki kemampuan penyesuaian dengan tantangan dan modus kasus 

penyimpangan yang semakin canggih. Peningkatan SDM merupakan satu solusi 

bijak dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Pati sebagai 

institusi pengawasan menuju era pemerintahan yang baik dan bersih (good and 

clean governance) di Kabupaten Pati. 

 

4.2.3 Upaya Peningkatan Peran Inspektorat Kabupaten Pati Dalam 

Pencapaian Good Governance 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk 

menjamin agar pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Artinya bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ditujukan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Selain 
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itu, pengawasan internal pemerintah diharapkan juga dapat mendorong 
instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan 
pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional berjalan 
sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan 
desentralisasi dalam mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah, dan 
sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas 
KKN.(Situmorang, 1994 :13) 
 
Pemerintah Kabupaten Pati saat ini selalu berusaha untuk mewujudkan 

good governance dalam segala aspek. Inspektorat Kabupaten Pati sebagai 

Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan Daerah 

dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

memiliki peran yang strategis untuk mencapai good Governance. Dari uraian 

Prinsip-prinsip good governance dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan 

ditemukan beberapa peran yang telah dilaksanakan Lembaga Inspektorat untuk 

mencapai good governance. Upaya untuk meningkatkan peran Inspektorat 

tersebut adalah : 

1. Mengadakan sosialisasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Inspektorat 
Kabupaten Pati dalam dialog interaktif lewat radio siaran, sarasehan di 
kelurahan-kelurahan dan rapat dinas.       
Dikaitkan dengan Prinsip good governance dari UNDP hal tersebut 
merupakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan prinsip Participation 
(Partisipasi Masyarakat). 

2. Inspektorat memproses segala macam aduan dari masyarakat dan 
menindaklanjuti atas perintah Bupati dengan cepat tanpa melihat tingkatan 
sosial.            
Dikaitkan dengan prinsip good governance dari UNDP hal tersebut 
merupakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan prinsip Rule Of Law 
(Tegaknya Supremasi Hukum), Responsiveness (Daya Tangkap), dan 
Equity (Kesetaraan). 

3. Inspektorat membuka diri untuk menyampaikan informasi-informasi 
tentang hasil pemeriksaan dalam segala kesempatan sepanjang bukan 
rahasia negara. Dikaitkan dengan prinsip good governance dari UNDP hal 
tersebut merupakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan prinsip 
Transparancy (Transparansi). 
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4. Pada kejadian Insidentil, Inspektorat melakukan pemeriksaan dengan 
memperhatikan bobot masalah, kepentingan masyarakat dan waktu.   
Dikaitkan dengan prinsip good governance dari UNDP hal tersebut 
merupakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan prinsip Consensus 
Orientation (Berorientasi kepada Consensus). 

5. Inspektorat melaksanakan 3E (Efisien, Efektif, Ekonomis) dalam 
melakukan pemeriksaan. Misalnya suatu pekerjaan harga standar dengan 
nominal Rp.1000,00 dilaksanakan sebesar Rp. 800,00 tetapi apabila 
dipasaran sebesar sebesar Rp.700,00 maka pelaksana harus 
mengembalikan biaya kelebihan Rp.100,00       
Dikaitkan dengan prinsip good governance dari UNDP hal tersebut 
merupakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan prinsip Effectiveness and 
Efficiency (Efektivitas dan Eficiensi). 

6. Inspektorat membuat LAKIP (tahunan), Laporan Hasil Pemeriksaan, 
Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan menyelenggarakan 
LARWASDA setahun sekali yang mengundang seluruh elemen dari 
kalangan masyarakat.   Dikaitkan dengan Prinsip good Governance 
dari UNDP hal tersebut merupakan peran Inspektorat dalam pelaksanaan 
prinsip Accountability (Akuntabilitas). 

 
(Wawancara dengan bapak Drs. Susanto selaku Inspektur Pembantu Wilayah 
IV,   6 Januari 2011). 
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BAB 5 

PENUTUP 
 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian tersebut dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, 

hasil penelitian dan analisis mengenai implementasi pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan  

1. Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam pencapaian good governance 

sudah berperan sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Kabupaten Pati yang dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, ditinjau dari ruang lingkup 

pengawasan merupakan pengawasan internal yang dilakukan secara 

fungsional internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, yang kedudukannya 

merupakan bagian dari lembaga yang diawasi. Sedangkan dilihat dari jenis 

pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten Pati dapat dikategorikan sebagai pengawasan “preventif”. 

Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat 

mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu 

terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Selain itu 

Inspektorat Kabupaten Pati adalah lembaga perangkat daerah yang 

berperan melaksanakan ”urusan wajib” pemerintahan daerah Kabupaten 

Pati “dibidang urusan umum pemerintahan”, dengan tugas melakukan 
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pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.  

2. Mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam 

pencapaian good governance sudah sesuai dengan perencanaan program 

pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan 

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.  

3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pati, secara umum dapat dibagi dalam 

dua kelompok atau “kategori”, yaitu kendala teknis operasional 

pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan“political will”. Kendala 

teknis operasional pengawasan adalah kendala yang berkaitan dengan 

teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), 

keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. Sedangkan 

kendala yang berkaitan dengan politikal will adalah kendala atau 

hambatasan pengawasan yang terjadi diluar dari teknis operasional 

pengawasan, yakni komitmen yang kurang dari kepala daerah terhadap 

penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah. 

 

5.2. Saran 

1. Pertama, perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai sistem 

pengawasan terpadu yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-

undang, terutama yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, serta 
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tugas dan fungsi masing-masing lembaga pengawasan antara lembaga 

pengawasan internal dan ekternal, sehingga terhindar dari pengawasan 

yang tumpang tindih dan pengawasan ”ramai-ramai”. Dengan adanya 

system pengawasan terpadu maka pengawasan dapat dilakukan secara 

efisien dan efektif. 

2. supaya Inspektorat kabupaten Pati dapat berperan secara maksimal dalam 

melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan Daerah Kabupaten Pati 

dibidang pemerintahan umum, maka diperlukan komitmen dari pemegang 

kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga Inspektorat Kabupaten 

Ssungguh-sungguh dapat menjadi pengawal dalam mewujudkan 

pelaksanaan otonomi daerah. 

3. Supaya pengawasan dapat diselenggarakan secara optimal maka 

membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (skill) Pejabat 

Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan, dan 

peningkatan sarana kerja pengawasan. Selain itu, supaya pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan independent 

sehingga terlaksana dengan optimal, maka lembaga pengawasan internal 

seperti Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya tidak berada 

dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi langsung berada dibawah 

Kementerian Dalam Negeri. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Responden :”Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati” 

A. Judul : 
“Penguatan Peran Inspektorat Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” 
(Studi Yuridis terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati). 
 

B. Identitas Responden : 

Nama   : 

Jabatan   : 

NIP   : 

Masa Kerja  :  

Pendidikan Terakhir : 

Tempat Tgl Lahir  : 

 

Daftar Pertanyaan : 

I. Peran Lembaga Inspektorat Kabupaten Pati dalam Pencapaian Good 

Governance. 

a. Apa latar belakang yang mendorong Pemerintahan Kabupaten Pati 

dalam Menyusun atau membuat Perda tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Pati? 
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b. Bagaimana mekanisme pembuatan Perda terutama Perda Kabupaten 

Pati No. 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati? 

c. Bagaimanakah peran lembaga Inspektorat di Kabupaten Pati saat ini, 

dalam mewujudkan good governance? 

d. Bagaimanakah rincian tugas dan tugas pokok Lembaga Inspektorat di 

Kabupaten Pati dalam mewujudkan good governance?  

e. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi lembaga Inspektorat dalam 

mewujudkan good governance di Kabupaten Pati? 

f. Berapakah jumlah perangkat lembaga Inspektorat di Kabupaten Pati 

saat ini? 

g. Bagaimanakah struktur organisasi lembaga Inspektorat di Kabupaten 

Pati? 

2. Mekanisme pengawasan dalam mewujudkan good governance. 

a. Siapa sajakah anggota yang terlibat dalam proses pengawasan daerah di 

dalam lembaga Inspektorat Kabupaten Pati ? 

b. Bagaimanakah alur/mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat dalam 

pencapaian Good Governance di Kabupaten Pati? 

c. Metode apakah yang digunakan oleh Lembaga Inspektorat pada saat 

proses pengawasan di Kabupaten Pati? Jelaskan! 

d. Apa sajakah alat-alat/fasilitas yang dipakai untuk mendukung berjalannya 

proses pelaksanaan pengawasan lembaga Inspektorat di Kabupaten Pati? 

e. Jelaskan poin poin/ hal-hal yang perlu diawasi pada saat proses 

pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pati? 
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f. Apakah ada sanksi jika terjadi pelanggaran, jika ada apa sajakah denda dan 

sanksi yang diberikan oleh lembaga Inspektorat di Kabupaten Pati? 

g. Sejauh manakah kewenangan lembaga Inspektorat di Kabupaten Pati 

dalam memberikan denda dan sanksi tersebut? 

h. Hal-hal apa sajakah yang mendukung lembaga Inspektorat, pada saat 

proses pelaksanaan pengawasan Kabupaten Pati ? 

i. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat lembaga Inspektorat 

pada saat melakukan pengawasan di Kabupaten Pati? 

j. Bagaimana cara menangulangi hambatan-hambatan tersebut? 

k. Bagaimana hasil yang dicapai dalam mengatasi hambatan tersebut? 

3.  Upaya peningkatan yang dilakukan lembaga Inspektorat Kabupaten Pati 

dalam pencapaian good governance. 

a. Selama ini bagaimanakah hasil yang telah dicapai oleh lembaga 

Inspektorat Kabupaten Pati pada saat proses pencapaian good governance? 

b. Solusi-solusi apa sajakah yang telah disiapkan oleh lembaga Inspektorat 

Kabupaten Pati pada saat proses pencapaian good governance? 

c. Pada waktu melakukan pengawasan lembaga Inspektorat apa ada batas 

waktu? 

d. Bagaimana kalau batas waktu tidak dipenuhi? 

e. Apa hubungan desa dengan lembaga Inspektorat? 

f. Yang biasa diperiksa dari Lembaga Inspektorat apa saja? 

g. Dari hasil pemeriksaan ada temuan apa sajakah? 

h. Solusi temuan itu apa? 

i. Dari temuan itu pernahkah mendapat sanksi? 

 


