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ABSTRAK 

 

Pardosi, Debora Angelia. 2019. Studi atas Peran Jabatan Fungsional Auditor 

Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dani Muhtada, M.Ag, M.P.A., Ph.D. dan Tri Sulistiyono, 

S.H.,M.H. 

 

Kata kunci : Inspektorat, Jabatan Fungsional Auditor, Aparatur Sipil Negara 

 

Semangat reformasi mendorong Aparatur Sipil Negara untuk melakukan 

pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, 

perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan 

masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam administrasi 
publik. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis adminstratif mendapat pembinaan 

dari sekretaris daerah dan diharapkan independen. Pemerintah, telah menetapkan Jabatan 

Fungsional Auditor yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan 
wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga atau 

pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Atas hal tersebut, penelitian ini memiliki dua masalah. Pertama, bagaimana peran 

JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah. Kedua. Kendala apa saja yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan 
terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Masalah 

tersebut diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam 

pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action dideskripsikan sebagai gejala 
sosial yang empiris. Dalam hal ini penulis dapat mendapatkan data yang akurat dan 

otentik karena penulis bertemu atau melakukan wawancara dengan informan. Untuk 

selanjutnya penulis dapat mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti secara sistematis 

dan mengorganisir data tersebut. 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa: Pertama, ada 2 (dua) Peran JFA terhadap 

peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1) 
meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan 

kepala daerah, dan 2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur 

pengawasan. Kedua, ada sepuluh kendala yang ditemui oleh JFA dalam proses 
pengawasan terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 

yaitu: 1) komitmen pemerintah terhadap tata pemerintahan yang baik yang belum berjalan 

dengan optimal; 2) lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 3) 

lemahnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia; 4) kualitas dan 
kuantitas SDM yang belum memadai; 5) penentuan target dan kinerja sasaran 

pengawasan belum dilakukan secara komprehensif; 6) belum optimalnya penerapan SPIP 
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di SKPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 7) 

lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 8) dualisme pembinaan 

sistem pengawasan di jajaran inspektorat daerah; 9) mandat yang diterima inspektorat 
belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan 10) belum optimalnya sarana dan prasarana 

pendukung program pengawasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pasal 218 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: (a) pengawasan atas pelaksanaan 

urusan pemerintahan di daerah; dan (b) pengawasan terhadap peraturan daerah 

dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, Undang-Undnag tersebut juga mengatur 

bahwa pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan 

oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan.   

Proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) 

diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam administrasi 

publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan 

wujud responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan bangsa dan negara. Semangat reformasi telah mendorong 

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan 

sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan 

masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Rakyat 

menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh 

dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagaimana 
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diamanatkan dalam TAP MPR/NOMOR XI/1998 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 

Sebagaimana dikatakan oleh Sri Hartini dalam Buku Hukum 

Kepegawaian di Indonesia (2008: 03), penataan aparatur dalam pemerintah juga 

harus memperoleh perhatian guna menyikapi sebuah modernisasi tersebut untuk 

perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance). Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki 

keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijakan atau peraturan-

peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut 

terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Guna untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Aparatur Sipil Negara 

(ASN) sebagai aparatur pemerintah harus memberikan kinerja pelayanan kepada 

masyarakat sesuai tugas dan kebijakan dari pemerintahan. “Visi dalam konteks 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan di masa yang akan 

datang, yaitu mempersiapakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, 

mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat diberbagai 

aspek kehidupan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta memiliki 

kinerja yang tinggi” (M. Makhfudz, 2013: 7). 

Menurut Mardiasmo (2005: 189), terdapat tiga aspek utama yang 

mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu 

pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. 

Pengendalian (control) dalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk 

menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan 

memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja 

pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.  

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh 

kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan 

rencana awal. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang 

ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya 

penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.  

Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang 

bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis adminstratif 

mendapat pembinaan dari sekretaris daerah dan diharapkan independen dari 

pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat 

provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat departemen. Inspektorat 

provinsi/kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus pada 

SKPD yang ada setiap provinsi/kabupaten/kota. 
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat 

sebagai perangkat daerah dibawah gubernur yang mempunyai mandat untuk 

melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. 

Sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama halnya dengan auditor internal dalam 

sebuah perusahaan. Menurut Bastian (2014) audit internal merupakan pengawasan 

manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian 

dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara 

efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, 

rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan yang ditelaah. Suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang 

efektif cenderung lebih baik dibanding suatu organisasi yang tidak memiliki 

fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. 

Selain itu dengan adanya fungsi audit internal yang efektif dapat membantu dalam 

pencapaian tujuan organisasi (Badara dan Saidin, 2014). Jika fungsi audit internal 

berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya praktik 

good governance di dalam suatu organisasi.  

Peran dan fungsi Inspektorat provinsi/kabupaten/kota secara umum diatur 

dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan 

pemerintahan, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai 

berikut:  

1. perencanaan program pengawasan;  

2. perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;  
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3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan  

  

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik 

internal maupun eksternal telah diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat yang bersumber dari Rencana 

Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2015, yaitu:  

a. Penentuan Target dan Kinerja Sasaran Pengawasan Belum Dilakukan 

Secara Komprehensif. Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran 

pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, 

belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan 

beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya 

kendala terhadap laporan hasil pemeriksaan obrik yang memiliki nilai 

strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik 

yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga 

kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.  

b. Kualitas dan Kuantitas SDM yang Belum Memadai. Saat ini SDM yang 

dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin 

banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di 

bidang pengawasan.  

c. Belum Optimalnya Penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Masih adanya temuan-temuan 

yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan 

pertanda bahwa APIP masih belum diselenggarakan secara efektif. 
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Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun APIP 

yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  

d. Lemahnya Koordinasi Antar APIP dan Instansi Terkait Lainnya. Kondisi 

yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah 

yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang 

ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja 

Provinsi Jawa Tengah terkait bidang pengawasan, yaitu jumlah 

kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP, sangat bergantung kepada 

APIP di kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi 

yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dengan baik.  

e. Dualisme Pembinaan Sistem Pengawasan di Jajaran Inspektorat Daerah. 

Saat ini di jajaran Inspektorat daerah terdapat dualisme pembinaan sistem 

pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat 

Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk dibawah 

BPKP, sementara P2UPD berada dibawah pengawasan Kementerian 

Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola 

hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan 

di lapangan masih dalam satu penugasan.  
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f. Mandat yang Diterima Inspektorat Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti. 

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan 

Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum 

seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima 

sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat. 

g. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Program 

Pengawasan. Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang 

ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja 

Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung 

dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara 

bertahap. 

 

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Jabatan Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) didefinisikan sebagai 

jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan 

wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis 

urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Sedangkan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, disebut 
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sebagai Pengawas Pemerintahan, didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis 

urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangan.  

Diresmikannya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) melalui Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah maka 

kini terdapat dua jabatan fungsional yang ada pada Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Selama ini pelaksana pengawasan intern di daerah dilakukan 

oleh auditor yang menyandang Jabatan Fungsional Auditor.  

 Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, juga 

telah menetapkan Jabatan Fungsional Auditor yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada 

instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang di dalamnya terdapat 

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian terdapat dua jabatan fungsional yang melakukan tugas dan mempunyai 

tanggungjawab yang sama untuk melakukan pengawasan intern pada pemerintah 

daerah. Ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh Auditor tidak 

dibatasi pada aspek akuntansi dan keuangan saja, sedangkan untuk Pengawas 

Pemerintahan dibatasi hanya pada penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di 

daerah di luar pengawasan keuangan. 
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 Jauh sebelum peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan, 

pelaksana pengawasan atas instansi pemerintah telah dilakukan oleh auditor. 

Ketentuan mengenai jabatan fungsional auditor ditetapkan melalui Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tentang 

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang telah beberapa kali 

diubah, terakhir melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka 

Kreditnya. Pasal 1 Kepmen PAN 19/1996 menyatakan bahwa auditor adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada 

instansi pemerintah. Pengertian ini diperbaharui melalui Permen PAN 220/2008 

yang menyatakan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada 

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

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki 

oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang. Permen PAN 220/2008 juga menyatakan bahwa 

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional 

bidang pengawasan di lingkungan Aparat Intern Pemerintah. 

Dengan demikian, sejak disahkannya jabatan Pengawas Pemerintahan 

tersebut, terdapat dua jabatan fungsional yang melakukan pengawasan intern pada 
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instansi pemerintah di daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun maupun 

pemerintah kabupaten/kota. Kedudukan kedua jabatan tersebut sama-sama 

sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan intern di bawah Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat. 

 Berdasarkan uraian singkat diatas mendorong dilakukan pengkajian lebih 

dalam mengenai pengaruh dibentuknya Jabatan Fungsional Auditor tersebut 

terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam sebuah judul 

“STUDI ATAS PERAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) 

TERHADAP PENINGKATAN KINERJA BIROKRAT DI LINGKUNGAN 

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH”. 

 

1.2   Identifikasi  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat yang 

bersumber dari rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai 

berikut: 

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara 

komprehensif; 

2. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai; 

3. Belum optimalnya penerapan APIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan pemerintah kabupaten/ kota; 

4. Lemahnya koordinasi antar APIP di instansi terkait lainnya; 

5. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah; 

6. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan 
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7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program 

pengawasan.  

 

1.3   Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, penulis akan 

menentukan pembatasan masalah agar dalam penelitian tidak menyimpang dari 

topik yang telah ditentukan. Mengingat banyaknya permasalahan terkait 

pengawasan Internal dan Audit di Inspektorat maka permasalahan di dalam 

penelitian ini dibatasi pada Kinerja Birokrat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

dan Jabatan Fungsional Auditor yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

yang merupakan auditor- auditor pelaksana tugas inspektorat dalam melakukan 

tugas pengawasan dan tugas-tugas lainnya. 

 

1.4   Rumusan  Masalah 

  Rumusan masalah yang diangkat penulis ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah? 

2. Kendala apa saja yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan 

terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Dari identifikasi dan rumusan masalah tersebut diatas terdapat tujuan yang 

diharapkan yaitu: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran yang diberikan oleh Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) terhadap kinerja Birokrat di lingkungan 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi JFA dalam penegakan disiplin birokrat di lingkungan Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. 

 

1.6  Manfaat  Penelitian 

Setelah menguraikan permasalahan- permasalahan yang akan dibahas, 

selanjutnya permasalahan tersebut diatas menjadi tujuan dari penelitian ini, maka 

didapatkan penelitian yang nantinya akan bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang perkembangan 

pelaksanaan dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terhadap kinerja 

birokrat yang dibentuk di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu penulisan ini juga dapat menjadi bahan informasi dan kajian 

mengenai pengaruh Jabatan Fungsional Auditor terhadap kinerja birokrat 

di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan pihak terkait 

dapat melakukan evaluasi dan pengkajian kembali terhadap kinerja para 

auditor dan kinerja birokrat yang ada di Inspetorat Provinsi Jawa Tengah. 

a. Bagi Akademisi 

Pengetahuan terkait dengan Jabatan Fungsional Auditor terhadap 

kinerja birokrat dan kewenangannya dapat didapatkan oleh 
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akademisi melalui tulisan dan penelitian diharapkan dapat 

menambah ilmu pengetahuan juga dapat ditularkan dan diabdikan 

kepada masyarakat secara umum. Akademisi yang menjadi target 

utama tentunya adalah dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi 

(PT). Langkah tersebut sebagai bentuk nyata penerapan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian 

masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 

memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai kedudukan dan wewenang serta pengaruh Jabatan 

Fungsional Auditor (JFA) terhadap kinerja birokrat di Lingkungan 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Ketika masyarakat mengetahui, 

memahami dan mengerti keadaan hukumnya diharapkan 

masyarakat mampu berperan aktif memberikan saran dan langkah 

yang nyata demi perbaikan kondisi hukum Indonesia saat ini. 

Informasi dan pengetahuan yang didapatkan juga mampu 

membuka paradigma masyarakat dalam pengawasan kesesuaian 

kinerja birokrat dengan hukum positif. 

 

1.6.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam pelaksanaan 

manajemen kepegawaian dan kepengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui tugas dan 
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wewenang Jabatan Fungsioanl Auditor di Lingkungan Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. 

b. Bagi pemerintah  

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembanagan 

pembuatan kebijakan terutama dalam bidang hukum, yang terkait 

dengan faktor yang mempengaruhi implementasinya serta 

kepentingan- kepentingan di dalamnya dan juga dapat digunakan 

sebagai referensi guna mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah sebagai sarana dalam perumusan kebijakan 

mengenai peran Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terhadap kinerja 

birokrat di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

c.  Bagi Peneliti 

Memperoleh gambaran, wawasan dan pemahaman baru yang lebih 

luas mengenai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan kinerja 

birokrat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca serta mempermudah 

mengetahui pokok-pokok bahasan dalam skripsi, penulis membuat kerangka 

skripsi. Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini telah mengacu 

pada pedoman karya ilmiah program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Di dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing- masing 

bab saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri 

dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 



15 
 

 
 

 

 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencangkup halaman depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, landasan 

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 

Bab I : Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. Pada bagian 

pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Berisi landasan teori mengenai Peran Jabatan Fungsional Auditor 

(JFA) terhadap Kinerja Birokrat di Lingkungan Inspektorat 

Provinsi Jawa Tengah. 

Bab III : Bab tiga berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis. Adapun metode penelitian memuat tentang 

jenis dan desain penelitian, metode pendekatan yang dipakai 

penulis, lokasi penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, 

fokus penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan 

juga metode analisis data. 
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Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan 

mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini juga 

akan disajikan mengenai data-data yang diperoleh pada saat 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara 

maupun studi pustaka. 

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi 

yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian 

dan juga saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan 

masukan tentang Peran Jabatan Fungsional Auditor (JFA) terhadap 

Kinerja Birokrat di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

 

1.7.3  Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi, serta lampiran yang dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan guna melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya, yang akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Laila Jamilah Lubis, Universitas Sumatera Utara 2008 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelatihan Jabatan Fungsional 

Auditor Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat 

Provinsi Sumatera Utara)” membahas tentang pelatihan yang 

berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kinerja karyawan 

pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan faktor yang secara 

parsial paling berpengaruh terhadap kinerja. Hasil dari penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan jabatan fungsional auditor berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara dan motivasi adalah faktor yang paling berpengaruh secara 

parsial 

b. Syarifah Zuraida, Muhammad Arfan, Usman Bakar, 2013 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Kerja, Latar 

Belakang Pendidikan, Pengalaman, Dan Pelatihan Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) Terhadap Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah Di Inspektorat Pidie Jaya, Aceh”. Dalam skripsi ini 

permasalahan yang dibahas yakni: Pertama: Menganalisis apakah  
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kepuasan kerja, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pelatihan 

Jabatan Fungsional Auditor secara bersama-sama  berpengaruh  

terhadap  profesionalisme  aparat pengawasan intern pemerintah. 

Kedua: Menganalisis apakah kepuasan  kerja berpengaruh  terhadap 

profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja, latar belakang  

pendidikan, pengalaman, dan pelatihan jabatan fungsional auditor 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap profesionalisme diterima 

dan kepuasan kerja aparat pengawasan interen pemerintah 

mempengaruhi  profesionalisme yang dijalankan oleh  aparat 

pengawasan interen pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 

c. Rochjadi, Api Achmad, 2015 

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Manajemen Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)”. Dalam skripsi ini 

permasalahan yang dibahas yaitu menganalisis, efektivitas manajemen 

JFA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penerapan 

hasil diklat, dan rekomendasi penyelenggaraan JFA yang efektif. Hasil 

dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan 

JFA kurang efektif disebabkan dalam merencanakan Diklat JFA 

belum dilakukan analisis kebutuhan secara komprehensif. Dalam 

merancang sasaran diklat belum spesifik, sulit diukur, dan belum ada 

kurun waktu. Pengembangan kurikulum, materi diklat, dan 

panduannya belum disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pengguna. 
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Alat bantu pembelajaran kurang berfungsi dengan baik. Pemilihan 

widyaiswara belum dilakukan sesuai kompetensinya, serta tidak 

pernah dilakukan seleksi peserta. Berkaitan dengan penerapan hasil, 

rancangan transfer pembelajaran belum dibuat, beberapa hasil diklat 

belum diterapkan dalam pekerjaan, serta belum ada indikator kinerja 

auditor. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Negara Hukum 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat” 

(Hadjon, 1987: 30). Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia 

adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. 

Notohamidjojo (1970: 27) menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah 

negara hukum atau rechtsstaat.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara 

hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita 

hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah 

rechtsstaat.” (Wahyono, 1984: 67) Sementara itu, Muhammad Yamin (1982: 72) 

menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of 

law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat 

polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara 

Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat 

keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat 

tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”. 
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Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, 

selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal 

istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling banyak 

digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon (1987: 72), kedua 

terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar 

belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah 

pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnhya revolusioner dan 

bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the 

rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum 

common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak 

dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau 

etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran 

istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan 

“negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua 

paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak 

perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (rechtsstaat atau 

the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) 

kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya 

bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan 

bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. 
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Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, 

dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat‟. Sedangkan 

dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas 

kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius 

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat‟ itu 

mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) 

Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) 

Peradilan tata usaha Negara. 

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 1) 

Supremacy of Law; 2) Equality before the law; 3) Due Process of Law. Keempat 

prinsip “rechtsstaat‟ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada 

pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law‟ yang 

dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern 

di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, 

prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas 

dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman 

sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. 

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The 

International Commission of Jurists” itu adalah: 1) Negara harus tunduk pada 

hukum. 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan 3) Peradilan yang 

bebas dan tidak memihak. 
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Utrecht (1962: 9) membedakan antara Negara hukum formil atau Negara 

hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara 

hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, 

yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, 

yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian 

keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “Law in a 

Changing Society‟ membedakan antara “rule of law‟ dalam arti formil yaitu 

dalam arti “organized public power‟, dan “rule of law‟ dalam arti materiel yaitu 

“the rule of just law‟. 

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi 

negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, 

terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi 

oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran 

pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti 

peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang 

dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin 

keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah “the rule of law‟ oleh 

Friedman juga dikembangikan istilah “the rule of just law‟ untuk memastikan 

bahwa dalam pengertian kita tentang “the rule of law‟ tercakup pengertian 

keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar memfungsikan peraturan 

perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap 

“the rule of law‟, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup 
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dalam istilah “the rule of law‟ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang 

Negara hukum di zaman sekarang. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok 

Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas 

prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri 

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (The 

Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.  

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut (Asshiddiqie, 

2004: 4-7): 

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan 

empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah 

diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi; 

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya persamaan 

kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui 

secara normative dan dilaksanakan secara empiric; 

3. Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, 

dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due 

process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus 

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis; 

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan 

organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian 

kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal; 
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5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan 

itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan 

pemerintahan yang bersifat “independent‟, seperti bank sentral, organisasi 

tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- 

lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan 

Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. 

Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap 

sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang 

berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya 

merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan 

pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi 

lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin 

demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk 

melanggengkan kekuasaan; 

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan 

tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan 

tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam 

menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh 

siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun 

kepentingan uang (ekonomi); 

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga 

menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi 

penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap 
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perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka 

kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan 

pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha 

negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara; 

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya 

pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan 

tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern 

juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi 

dalam sistem ketatanegaraannya; 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional 

terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan 

penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi 

manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka 

mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis; 

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); Dianut dan 

dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin 

peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, 

sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan 

ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah 

masyarakat; 
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11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang 

diidealkan Bersama; 

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial 

yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, 

sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme 

kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta 

masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin 

keadilan dan kebenaran. 

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak 

kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide 

Negara hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993: 4) itu tidak 

dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia 

menganut ide “rechtsstaat‟, bukan “machtsstaat‟. Melalui teori negara hukum 

maka akan melihat bagaimana Peran JFA terhadap peningkatan kinerja birokrat di 

lingkungan inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

 

2.2.2 Teori Pemerintahan 

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang 

pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat 

pesat. Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu 

berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau 

nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu 



27 
 

 
 

merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan 

yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di 

tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin 

kompleks dewasa ini (Asshiddiqie, 2006: 1). 

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang 

ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan 

(decision makers) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai 

kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena 

kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, maka corak 

organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamika nya sendiri. Sebelum 

abad ke-19, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkraman kekuasaan para raja di 

Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih bebas 

bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, berkembang luas 

pengertian bahwa “the least government is the best government” menurut doktrin 

nachwachtersstaat (Budiardjo, 1980: 58). 

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukuplah jika 

negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. 

Itulah yang dimaksud dengan istilah nachwachatersstaat (negara jaga malam). 

Namun, selanjutnya, pada abad ke-19 ketika dari banyak dan luasnya gelombang 

kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh 

pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya men-jaga penjaga malam itu, 

munculah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan 

tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan 
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masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin welfare state atau negara 

kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia. 

Negara Indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan 

(unitary) namun hal ini akan berbeda ketika kita lihat dalam sistem pemerintahan 

daerah dalam negara Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip federalisme 

seperti otonomi daerah. Ada sebuah kolaborasi yang unik berkaitan dengan 

prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat utamanya pasca reformasi 

(Busrizalti, 2013: 61). Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan 

dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan bagaimana 

aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Local 

government merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan 

dari konsep- konsep tentang kedaulatan negara dalam system unitary dan federal 

serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan 

atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara 

sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara 

pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di 

kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya 

meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru telah melahirkan 

sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan 

kota di daerah Ibu Kota. Ketidak puasan daerah terhadap pemerintahan yang 

sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang 

terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan 
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alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi 

pelaksanaan pembangunan di daerah terseebut. Bahkan pernah mencuat adanya 

dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat 

local. Inilah yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia 

(Hambali, 2015: 58). 

Wujud penerapan nilai-nilai demokrasi pasca era reformasi di Indonesia, 

salah satunya diimplementasikan melalui pemberian otonomi ke masyarakat sejak 

1999. Agenda otonomi daerah memasuki babak baru sejalan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pesan perubahan 

penting yang dibawa UU tersebut adalah memberikan otonomi ke daerah otonom 

kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecuali enam urusan 

yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU Pemda 

membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang 

lebih mengutamakan prinsip desentralisasi (Hoessein, 2002: 2). Rondinelli dalam 

Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (assignment), pelimpahan 

(transfer), atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan 

keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Maddick dalam 

Hoessein menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling 

berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan 
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secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang 

dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah 

otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu 

masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi 

berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan 

demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah 

ataupun pemerintah daerah (Hoessein, 2000: 10-11). 

Sejumlah ahli dan lembaga meyakini instrumen desentralisasi berkorelasi 

positif dengan tujuan reformasi administrasi karena menghasilkan masyarakat 

yang damai sekaligus mendorong pembangunan Sebagai pengejawantahan nilai 

demokrasi, instrumen desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat dalam 

kepemerintahan yang demokratis. Daerah otonom diasumsikan lebih dekat 

menjangkau masyarakat sehingga memudahkan mengidentifikasi kebutuhan 

rakyatnya dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik. Desentralisasi 

yang diikuti dengan otonomisasi masyarakat yang berada di wilayah tertentu, 

merupakan pancaran kedaulatan rakyat karena otonomi sesungguhnya diberikan 

kepada masyarakat agar dapat memecahkan berbagai masalah lokalitas untuk 

tercapainya kesejahteraan setempat. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, 

maka akan tercapai esensi nilai demokrasi. Rakyat tidak saja menentukan 

nasibnya sendiri. 

Sebagai konsekuensi pemberian otonomi dan kewenangan seluas-luasnya 

ke masyarakat adalah bagaimana daerah otonom dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya 
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kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kondisi ini dapat tercapai jika 

daerah otonom dapat meningkatkan kualitas proses kebijakan publik. Dalam 

konteks inilah, pemahaman yang tepat atas makna dan strategi reformasi 

administrasi memiliki arti penting karena diimplementasikan dalam setiap tahapan 

proses kebijakan publik mulai dari tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi 

kebijakan. Ini dapat dipahami karena reformasi administrasi adalah kegiatan 

perbaikan terus menerus yang memiliki tujuan yang jelas dan bukan sekedar 

upaya pada periode tertentu dan sporadis untuk kinerja sector publik. 

Dari sisi praktis, pemberlakuan otonomi daerah lebih luas sejak 2001 

membawa perubahan penataan daerah otonom. Kondisi tersebut memacu daerah 

otonom untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang langsung menyentuh 

peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Perubahan paradigma sistem 

pemerintahan tersebut mendorong daerah otonom untuk meningkatkan 

kemampuan tata kelola kepemerintahan dengan menghasilkan sejumlah kebijakan 

publik yang kreatif dan inovatif untuk tetap mendapatkan dukungan rakyat. 

Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu: 1) 

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Mempercepat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) Mempercepat peningkatan kualitas 

pelayanan publik; 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 5) 

Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan 6) Memelihara 

keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. 
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Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syafrudin mengatakan, 

bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan 

kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian 

kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi 

tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti 

sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk 

melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk 

memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu (Syafrudin, 

1998: 23). 

Menurut Amrah Muslimin (2014: 50), mengenai luasnya otonomi pada 

masing- masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan 

masing- masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau 

otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar 

permusyawaratan diberi dasar formil yuridis. Josep Riwu Kaho, mengartikan 

otonomi sebagai peraturan sendiri danpemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa 

otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh 

pemerintah pusat untuk mengatur urusan- urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu 

Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut: 1) 

Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah 

pusat; 2) Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang 
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mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; 3) Urusan rumah 

tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah; dan 4) Mempunyai sumber keuangan 

sendiri, yang dapat membiayai segala (Kaho, 1996: 20). 

Kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu 

sendiri. Menurut Bagir Manan (2001: 57), pemerintah daerah adalah satuan 

pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang 

administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Satuan daerah teritorial 

lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dibidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah 

tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan 

efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional 

yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas 

hukum. 

Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha 

mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan 

sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum. 

Hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, dapat dilihat dari alinea ketiga dan 

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Sedangkan alinea keempat, memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan 

kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia 



34 
 

 
 

yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus 

bangsa Indonesia. 

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara Indonesia adalah 

melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang 

berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah 

dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk 

pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian 

membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas- 

luasnya. Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun menjelaskan bahwa 

bentuk negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia merupakan amanat 

konstitusi. Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan yang sangat 

besar ditangan pemerintah pusat. Lewat kekuasaan yang bertumpuk di pusat 

tersebut denyut kehidupan dari aspek bernegara disalurkan dari pusat dengan 

segala kelengkapan aparaturnya. Pemerintahan di daerah praktis hanya berfungsi 
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sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dengan 

pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyebutkan : Bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi 

ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan 

pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah 

sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke 

dareah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus 

kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan 

bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan 

akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah (Kaho, 1996: 23). 

 

2.2.3 Teori Kewenangan 

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah 

peraturan perundang-undangan (Yuliandri, 2009: 24). Kekuasaan atau 
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kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat 

yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju. 

Kewenangan Atribusi, Indroharto (1993: 91) berpendapat bahwa pada 

atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau 

diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan 

atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara: a) Yang berkedudukan 

sebagai original legislator; di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR (Majelis 

Permusyawatan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama 

pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah 

adalah DPRD dan pemda yang melahirkan Peraturan Daerah; b) Yang bertindak 

sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan 

undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan 

wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara 

tertentu. 

Kewenangan delegasi, Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu 

wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah 

memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan 

tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu 

atribusi wewenang. Selain pengertian diatas Moh. Machfud MD dan S.F Marbun 

(1987: 55) memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi berarti 

kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya 

dibawah Undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan 
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Undang-undang. Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan 

yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan 

itu tidak sah menurut hukum (Hadjon, 2001: 130). Jadi ketetapan dengan 

kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal 

mutlak. 

Kewenangan mandat, pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-

penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat 

tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). 

Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, 

Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk 

mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis 

wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementrian. Pegawai 

memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada 

sama sekali pengakuan kewenagan atau pengalihan kewenangan. Di sini 

menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini 

tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, 

misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan atau 

menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri 

itu tetap merupakan badan yang berwenang. 

 

2.3  Landasan Konseptual 

2.3.1 Jabatan Fungsional Auditor 

2.3.1.1 Pengertian Jabatan Fungsional Auditor 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jabatan Fungsional yaitu jabatan 

teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang 
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fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, 

misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, 

perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata 

laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. 

Jabatan Fungsional Auditor muncul pertama kali pada tahun 1996 melalui 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 

1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Instansi 

Pemerintah yang pertama kali menerapkan JFA adalah Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelum lahirnya JFA, di BPKP telah 

dikenal adanya Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (PKP) yang telah 

dirintis sejak tahun 1983. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

19/1996, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditetapkan 

sebagai Instansi Pembina JFA di lingkungan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Ruang lingkup pembinaan JFA di lingkungan APIP tersebut 

meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen,Inspektorat Utama/Inspektorat 

Kementerian/LPND, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas 

pengawasan intern serta Badan Pengawas (Inspektorat) Provinsi/Kabupaten/Kota. 

 Penerapan JFA mulai merambah ke instansi pengawasan lain seperti di 

lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen/LPND pada tahun 2000 dan 

selanjutnya pada tahun 2003 mulai muncul di lingkungan Badan Pengawasan 

Daerah (Bawasda). Dengan penerapan JFA tersebut diharapkan akan tercipta 

profesionalisme di bidang pengawasan. 
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2.1.2  Kinerja 

2.1.2.1 Pengertian Kinerja 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu 

yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. 

Sedangkan Menurut Baird (1986), kinerja adalah suatu tindakan, bukan peristiwa. 

Dan tindakan itu terdiri dari banyak komponen yang merupakan sebuah proses, 

bukan hasil yang terjadi dari suatu titik waktu tertentu. 

 Kinerja yang profesional sangat dibutuhkan untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan sesuatu yang diberikan untuk orang 

lain yang lebih berupa jasa, dalam hal ini yaitu sesuatu yang diberikan oleh 

pegawai aparatur negara kepada masyarakat.  

 Menurut Moeheriono, kinerja atau performance merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi.Pendapat lain muncul dari Widodo dalam 

Pasolog yang dikutip oleh Sugianto, dkk, bahwa kinerja adalah melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil 

yang diharapkan, serta menurut Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN-RI) dalam Pasolog yang dikutip oleh Sugianto, dkk, merumuskan 

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.Selanjutnya menurut Ruki 

yang dikutip oleh Tahir, menyatakan kinerja adalah catatan tentang hasil yang 

diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu untuk kegiatan tertentu dan selama kurun 
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waktu tertentu, menurut Hasibuan yang dikutip Tahir menyebutkan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu, dan menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Tahir, 

Kinerja karyawan (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. (Tahir: hlm.10) 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

suatu hasil yang telah dicapai seorang karena telah memberikan sesuatu yang 

berguna kepada orang lain (seorang aparatur kepada masyarakat). 

 

2.1.2.2 Pentingnya Kinerja 

 Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja 

organisasinya, kondisi tersebut berdampak salah satunya perubahan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Untuk itu memberikan kinerja yang 

maksimal sangat penting, karena selain merubah image buruk birokrasi, perbaikan 

kinerja juga dapat memajukan organisasi yang terkait.  

 Kepuasan masyarakat akan lebih tercermin apabila kinerja yang dilakukan 

oleh suatu organisasi tergolong baik, sehingga peningkatan kinerja seharusnya 

dapat terus dilakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab 

kepuasan masyarakat juga bisa dijadikan pengukur kinerja seorang aparat.Kinerja 

yang prima akan berdampak pada pelayanan publik yang berkualitas. 
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2.1.2.3 Penilaian Kinerja  

 Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang harus dilakukan karena dapat 

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

misinya.Dengan penilaian kinerja maka perbaikan kinerja dapat lebih terarah dan 

sistematis.Penilaian kinerja birokrasi publik tidak hanya dilakukan dengan 

menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi tersebut, seperti efisiensi dan 

efektivitas, namun juga harus mempertimbangkan dari pengguna jasa, seperti 

kepuasan terhadap layanan, akuntabilitas dan responsivitas.  

Beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai  kinerja 

birokrasi publikmenurut Menurut Lenvinne dalam Ratminto yang dikutip oleh 

Tahir, mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja 

birokrasi publik/organisasi yaitu: Responsiveness, responsibility dan 

accountability (Tahir: 18). 

1. Responsivitas (responsiveness) disini adalah kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

2. Responsibilitas (responsibility) disini menjelaskan apakah pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik 

yang implisit atau eksplisit.  
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3. Akuntabilitas (accountability) publik menunjuk pada seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik 

yang dipilih oleh rakyat (elected officials).  

 

Sementara menurut Flippo yang dikutip oleh Lenda S.N kriteria kinerja 

yang paling umum digunakan untuk menilai kinerja individu pegawai (Lenda: 

2013) meliputi empat faktor yaitu: 

1. Kualitas atau mutu kerja; yaitu ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan 

kerapihan hasil kerja;  

2. Jumlah atau kuantitas kerja; yaitu tidak hanya menyangkut tugas-tugas 

regular, tetapi juga kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas ekstra atau 

mendesak;  

3. Ketangguhan; yaitu meliputi seperti mengikuti perintah, kebiasaan 

keselamatan yang baik, inisiatif, ketepatan waktu, dan kehadiran;  

4. Sikap; yaitu sikap terhadap perubahan pekerjaan dan terhadap teman kerja, 

serta kerjasama.  

 

Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun 

berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah 

mengenai proses pencapaian hasil. Istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara 2004: 67) 

 

2.1.2.4 Manajemen Kinerja 

 Pengelolaan kinerja suatu organisasi tidak bisa terlepas dari suatu proses 

manajemen. Proses manajemen yang bersifat mendasar meliputi: 1) planning, 2) 

organizing, 3) actuating, 4) controlling (Sutomo, 2009: 12). Substansi dari 

masing-masing proses tersebut dapat disimak dari penjelasan dibawah ini. 

1. Perencanaan (Planning). 

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak 

dilakukan pada masa yang akan datang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran 

yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang untuk 

mencapai setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun 

dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.  

Kegiatan dimaksud meliputi: (a) perumusan tujuan yang ingin 

dicapai; (b) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; (c) identifikasi 

dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas (Sutomo, 2009: 

12). Perencanaan merupakan tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa, 

dan bilamana sesuatu kegiatan akan dilakukan. Kategori perilaku ini 

termasuk membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, 

struktur formal, alokasi, sumber-sumber daya, menunjukkan tanggung 

jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan. Perencanaan sering disebut juga 
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sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara 

keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi terjadi pada masa 

yang akan datang. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

  Dalam kajian manajemen, istilah pengorganisasian digunakan 

untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

a. cara manager merancang struktur formal untuk penggunaan sumber 

daya-sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja 

organisasi yang paling efektif; 

b. bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, 

dimana setiap pengelompokkan diikuti dengan penugasan seorang 

manager yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota 

kelompok; 

c. hubungan-hubungan antara fungsi, jabatan, dan tugas para 

karyawan; 

d. cara manajer membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam 

organisasi-nya dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan 

untuk mengerjakan tugas. 

3. Penggerakan (Actuating). 

Penggerakan (actuating) merupakan fungsi fundamental dalam 

manjemen. Diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian 

bersifat vital, tetapi tidak akan ada output konkret yang dihasilkan tanpa 

ditindaklanjuti kegiatan untuk menggerakkan anggota organisasi untuk 
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melakukan tindakan. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi 

agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya 

tujuan oragnisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis (Sutomo, 2009: 

12). 

Menurut Terry, Ia menyatakan bahwa actuating merupakan usaha 

untuk menggerakkan anggota-anggota sekelompok sedemikian rupa 

sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-

sasaran organisasi (Sutomo, 2009: 14). Isu yang selalu mengemuka dalam 

pembahasan fungsi penggerakan adalah berkenaan dengan pentingnya 

fungsi ini dalam keseluruhan kegiatan manajemen, karena secara langsung 

ia berkaitan dengan manusia beserta segala jenis kepentingan dan 

kebutuhannya. 

4. Pengawasan (Controlling) 

a. Pengertian dan Proses Dasar Pengawasan 

Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah 

satu organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa 

pengawasan merupakan “proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Proses dasar pengawasan terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1) penentuan Standar Hasil Kerja; 

2) pengukuran Prestasi Kerja; 
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3) koreksi terhadap penyimpangan. 

b. Pengawasan yang Efektif 

Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat manajer dari 

tingkat atas sampai tingkat bawah, dan kelompok-kelompok kerja. 

Beberapa kondisi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan 

pengawasan yang efektif, yaitu sebagai berikut: 

1) pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria; 

2) sekalipun sulit tetapi standar yang masih dapat dicapai harus 

ditentukan; 

3) pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

organisasi. 

a) Frekuensi pengawasan harus dibatasi. 

b) Sistem pengawasan harus dikemudi (steering control). 

c) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan 

masalah, yaitu: menemukan masalah, menemukan penyebab, 

membuat rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, 

mengecek hasil perbaikan, dan mencegah timbulnya masalah 

serupa. 

Untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien dalam perusahaan, 

maka diperlukan pengelolaan terhadap kinerja itu sendiri, yang 

dinamakan Manajemen Kinerja. Secara mendasar, manajemen kinerja 

merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, 

pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut 
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berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan 

tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. 

Menurut Baird (1986), manajemen kinerja adalah suatu proses kerja 

dari kumpulan orang- orang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, dimana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan 

dan terus- menerus. Sedangkan menurut Dessler (2003: 322),  

manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, 

penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal 

bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung 

tujuan strategis perusahaan. 

2.1.2.5 Pengelolaan Kinerja 

Proses pengelolaan kinerja merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh 

pihak manajemen suatu perusahaan sebelum melakukan tahap- tahap lainnya 

seperti tahap penilaian dan evaluasi. Misalnya untuk dapat melakukan pengukuran 

terhadap kinerja, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai proses atau cara kerja 

dari Kinerja. Dengan demikian dapat diketahui apakah proses pengelolaan kinerja 

suatu perusahaan sudah berjalan dengan semestinya atau belum dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Menurut Baird (1986), proses mengelola kinerja meliputi 5 tahapan. 

1) Defining the Desired Results (The Goal) 

Menetapkan hasil (tujuan) yang ingin dicapai. Jalan terbaik yang 

mempengaruhi pencapaian adalah dengan menetapkan secara jelas tujuan 
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yang diinginkan. Dengan demikian, karyawan dapat melihat tujuan dari 

aktivitas mereka dan dapat memenuhi hasil sesuai yang diharapkan. 

2) Communicating Performance Expectations 

Mengkomunikasikan harapan dari kinerja. Komunikasi harapan 

kinerja terdiri dari berbagai bentuk: mendeskripsikan tujuan akhir, 

menjelaskan apa yang perlu dilakukan, menjelaskan hasil terlebih dahulu, 

dan sebagainya. 

3) Specifying and Managing the Activities to Be Performed 

Menentukan dan mengelola aktivitas yang akan dilakukan. Upaya dan 

keahlian dari pekerja dapat difokuskan dan diarahkan dengan jenis 

aktivitas yang mereka minta, sehingga dapat ditetapkan orang- orang yang 

mampu mengerjakan. 

4) Controlling Rewards the Person Receives 

Mengontrol penghargaan yang diterima seseorang. Mengontrol 

penghargaan merupakan hal lazim yang dapat mempengaruhi motivasi. 

Asumsinya adalah setiap individu menginginkan penghargaan sebagai 

hasil pencapaian pribadi atas suatu aktivitas dan memperoleh kepuasan 

dari perolehan tersebut. 

5) Controlling Information about Results 

Mengelola informasi mengenai hasil. Sering tidaknya umpan balik 

(feedback) memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang dilakukan 

karyawan karena memberikan pengalaman sukses maupun gagal sehingga 

dapat mengarahkan aktivitas mereka ke arah yang benar. 
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Berikut ilustrasi proses mengelola kinerja  

 

 

 

 

 

 

Gambar: Proses Pengelolaan Kinerja (Baird: 1986) 

 

Manajemen harus mengelola setiap langkah dari proses pengelolaan 

kinerja dengan melakukan tindakan: (1) menciptakan cara yang efektif untuk 

mengkomunikasikan tujuan baru; (2) mempertimbangkan secara teliti bagaimana 

suatu pekerjaan harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai, mendesain pekerjaan 

sehingga karyawan dapat saling berhubungan dan dapat menjadi lebih produktif, 

serta melakukan penilaian terhadap teknologi dan peralatan yang digunakan 

apakah perubahan pada area tersebut dapat meningkatkan kinerja; (3) melakukan 

pengawasan secara konstan terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi, 

apakah karyawan telah melakukan tugasnya serta perubahan apa yang perlu 

dibuat. (Baird: 1986). 
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2.4 Aparatur Sipil Negara 

Pengertian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Keluarnya UU tersebut diharapkan dapat 

membawa perubahan dalam manajemenkepegawaian serta pengembangan 

kapasitas pegawai di Indonesia yang berdampak pada kinerja pegawai ASN yang 

nantinya akan diukur setiap tahun secara individual dan sistem penggajian yang 

berdasar pada beban kerja yang diberikan. Alasan lain pembuatan UU ASN ini 

juga karena di era sekarang kebanyakan birokrasi lebih mengabdi pada 

kepentingan politik yang sedang berkuasa, bukan untuk melayani kepentingan 

publik. Padahal pada hakekatnya birokrasi merupakan abdi negara yang 

memenuhi dan melayani kepentingan publik.  

Dalam UU ASN mengedepankan independensi, kinerja dan 

profesionalisme ASN. Jabatan dalam UU ASN terdiri dari jabatan fungsional, 

jabatan administratif serta jabatan pimpinan tinggi, istilah PNS diganti menjadi 

ASN, dan ada perubahan batas usia pensiun yang semula 56 tahun diperpanjang 

menjadi 58 tahun sementara pejabat pimpinan tinggi (eselon I dan II) 60 tahun. 

Perubahan-perubahan tersebut didasarkan pada sistem merit, yang lebih 

menekankan profesionalisme, kualitas, kompetensi, kinerja, obyektivitas, 
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transparansi serta bebas dari intervensi politik dan praktik KKN untuk pengisian 

jabatan.  

Mengetahui bahwa kinerja birokrasi di Indonesia rendah, maka diperlukan 

adanya peningkatan kompetensi terhadap aparaturnya baik secara individu 

maupun kelompok guna meningkatkan produktifitas dan profesionalitas kerja. 

Peningkatan inilah yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja layanan yang 

diberikan, serta yang akan penulis teliti. 

 

2.5  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUD 1945 

 

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:  PER/220/M.PAN/7/2008 

tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya 

 

Keputusan Menteri Negara PAN Nomor: 19/ 1996 

Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya 

 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

Jabatan Fungsional Auditor 

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 

tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga 

dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan 

negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Terwujudnya praktik 

Pemerintahan yang baik ( good 

governance). 

Proses pengawasan berupa kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan 

kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, 

asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan dalam skripsi berdasarkan pembahasan yang telah 

diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Ada 2 (dua) Peran JFA terhadap peningkatan kinerja Birokrat di lingkungan 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1) meningkatkan sistem 

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 

yang terbagi atas a) terwujudnya keterpaduan program pengawasan APIP di 

provinsi Jawa Tengah; b) terwujudnya percepatan penyelesaian tindak lanjut 

hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional (APF); dan c) 

meningkatnya pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna 

mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan Bebas KKN, 

serta; 2) meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur 

pengawasan. 

2. Ada sepuluh kendala yang ditemui oleh JFA dalam proses pengawasan 

terhadap kinerja Birokrat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 

yaitu: 1) komitmen pemerintah terhadap tata pemerintahan yang baik yang 

belum berjalan dengan optimal; 2) lemahnya koordinasi antar APIP dan 

instansi terkait lainnya; 3) lemahnya kompetensi dan profesionalisme 

sumber daya manusia; 4) kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai; 

5) penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara 
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komprehensif; 6) belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 7) lemahnya 

koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya; 8) dualisme pembinaan 

sistem pengawasan di jajaran inspektorat daerah; 9) mandat yang diterima 

inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan 10) belum optimalnya 

sarana dan prasarana pendukung program pengawasan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mewujudkan peran JFA yang baik maka Pelaksanaan kegiatan 

pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik 

pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, 

Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen 

masyarakat. 

2. Atas beberapa kendala yang ditemui tersebut seharusnya dibuat aturan 

yang dikeluarkan oleh Gubernur berupa keputusan gubernur, terutama 

aturan penguatan peran Gubernur di bidang pengawasan perlu 

ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga bisa 

memperbaiki kendala-kendala yang ada. 
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