
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kewenangan 

Menurut H.D Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari 

pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum 

politik.
1
Sedangkan menurut P. Nicholai, disebutkan bahwa kewenangan adalah 

kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan 

yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai 

timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk 

melakukan tidakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak 

berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Contoh dalam otonomi 

daerah diartikan hak mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola 

sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti menyelenggarakan pemerintahan 
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sebagaimana mestinya, kewajiban vertikal berarti menjalankan pemerintahan 

dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
2
 

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki 

seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan wewenang yang berlaku, dengan 

demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat 

dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasan 

formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. 

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan 

dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh 

menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintah dan tidak boleh 

berbuat sesuatu selain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan
3
, 

yaitu: 

a. Terikat 

Wewenang pemerintah yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan 

dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana 

wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit 

banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. 

 

 

                                                           
2
 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: Penerbit UNILA, 2009), hlm. 26 

3
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b. Fakultatif 

Wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata 

usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya 

atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat 

dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan 

dalam peraturan dasarnya. 

c. Bebas  

Wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi 

kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang 

akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup 

kebebasan. 

Kewenangan bersumber dari tiga cara
4
, yaitu: 

a) Atribusi 

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b) Delegasi 

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya. 

c) Mandat 

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan 

mengizinkan kewenangannya dijalankan oeh orang lain atas namanya. 

Untuk dapat memperoleh suatu kewenangan akan suatu urusan pemerintahan, 

pemerintah daerah dapat memperolehnya melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, 
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delegasi, dan mandat. Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber 

memperoleh kewenangan tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan 

kewenangannya. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari 

pemerintah dan hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung 

jawab yang diemban sendiri. Selain itu, perbuatan dari aparatur pemerintahan 

tersebut yang dilakukan sesuai kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat 

hukum di bidang hukum administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan 

negara dan rakyat. Hal ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang 

dilakukan berdasarkan kewenangan aparatur pemerintahan
5
, yaitu: 

a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengakapan pemerintahan 

dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri 

b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan 

c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat 

hukum di bidang hukum administrasi 

d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat 

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjelaskan fungsi 

pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan 

hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan 

tersebut didasarkan pada hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah 

tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan 
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hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahannya, dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat 

sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antar kebupaten atau 

antara kabupaten dengan provinsi adalah contoh dari tindakan yang hukum publik 

beberapa pihak, dan tindakan hukum publik sepihak berbentuk tindakan yang 

dilakukan sendiri oleh organ pemerintahan yang menimbulkan suatu akibat 

hukum publik, misalnya saja pemberian izin oleh pemerintah kepada subyek 

hukum atau badan hukum yang memerlukannya. 

Untuk dapat melakukan suatu tindakan hukum, pemerintah memerlukan 

instrumen pemerintah yang digunakan sebagai sarana-sarana untuk menjalankan 

tugas-tugas pemerintahan yang. Instrumen dari pemerintah terdiri dari bermacam-

macam bentuk, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan Tata Usaha 

Negara, Peraturan Kebijakan, perizinan dan lainnya. Semua instrumen ini 

haruslah digunakan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya agar pemerintah 

dapat mengatur kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan kemasyarakatan 

dengan baik dan tidak menyimpang dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

yang baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan 

adalah hak untuk melakukan suatu kekuasaan yang terdapat pada sebuah lembaga 

untuk mencapai tujuan tertentu. 
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2.2. Pemerintah Dan Pemerintahan 

2.2.1. Pengertian Pemerintah Dan Pemerintahan 

 

Pemerintah dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintahan diartikan 

sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi Negara, 

pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara 

seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra 

struktur lainnya.
6
 

Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisikan 

wewenang yang memberikan kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu 

pemerintah yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan 

dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi bergerak atau 

akktifitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. 

Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat dalam lingkungan 

jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (ambstrager).Pemangku 

jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.
7
 

Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan sebagai secara luas 

dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat 

kelengkapan negara yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, 

legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk 

dan atas nama negara. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu 

                                                           
6
 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 

2001), hlm. 100 
7
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pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih 

sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.
8
 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah 

berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan 

berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah 

segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan 

kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah 

negara itu demi terwujudnya tujuan negara dan didalamnya terdapat pemerintah. 

2.2.2. Pemerintahan Desa atau Kampung 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan 

bahwa,  

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”.  

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
9
 

Landasan pemikiran dalam pangaturan mengenai pemerintahan desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan 
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9
 A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 19 
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masyarakat.
10

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional 

yang penyelenggaraannya ditujukan untuk pedesaan. Pemerintahan desa adalah 

suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.
11

Lebih lanjut pada Pasal 1 angka 2 PP No. 47 Tahun 2015, 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa). 

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa 

terdiri dari, antara lain: 

1. Sekretariat Desa 

Sekretariat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan 

Desa.
12

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur 

staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

2. Pelaksana Kewilayahan  

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 

satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayah ditentukan secara 
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 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, (Jakarta: CV Muliasari, 2002), hlm. 181 
11

 Maria Eni Surasih, Pemerintah Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 23 
12

 C.S.T. Kansil, Hukum Administrasi Desa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 47 
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proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan 

kemampuan keuangan desa. 

3. Pelaksana Teknis 

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 

pelaksana tugas operasional. 

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. Sekretaris desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 

atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh kepala desa 

dari penduduk desa dengan Keputusan kepala desa. Usia perangkat desa paling 

rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
13

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 8 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 12 

Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah, desa disebut dengan kampung. Kampung atau 

sebutan lain dari kampung selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten. 

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 
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dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintahan 

Desa atau yang disebut dengan Kampung adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintah dan masyarakat desa atau kampung setempat untuk mencapai tujuan 

bersama berdasarkan peraturan yang berlaku. 

2.3. Pengertian Pembinaan dan Pengawasan 

2.3.1. Pembinaan 

 

Pengertian pembinaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: 1. 

Proses, cara, perbuatan membina (Negara, dsb), 2. Pembaharuan, penyempurnaan, 

3.Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Menurut Widjaja pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang 

mencakup urutan-urutan pengertian, yang diawali dengan mendirikan, 

membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, 

penyempurnaan, dan mengembangkanya. Pembinaan tersebut menyangkut 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, 

dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. 

Menurut Miftah Thoha, pembinaan adalah tindakan, proses, hasil atau pernyataan 

menjadi lebih baik.
14

 Ada dua unsur dalam pengertian ini, pertama yaitu 

pembinaan itu dapat berupa suatu tindakan, proses dan pernyataan tujuan dan 

kedua yaitu pembinaan dapat menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu. Dari 
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beberapa definisi pembinaan diatas, pembinaan bermuara pada adanya perubahan 

kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksana dan 

pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik. 

Pembinaan merupakan segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan dengan tujuan untuk mampu 

melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan 

dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu dan berkualitas yang 

berdaya guna dan hasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan 

potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Sementara itu, ciri-ciri pembinaan menurut Mappa adalah
15

: 

a. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi-

tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan. 

b. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak 

dicapai terarah. 

c. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih 

peristiwa yang sesuai dengan anak binaan. 

d. Pembinaan diartikan sebagai usaha untuk menata kondisi yang pantas. 

Terdapat istilah pembinaan organisasi yang menunjukkan kepada sesuatu 

mengenai organisasi dan cara-cara membinannya. Pembinaan organisasi adalah 

suatu usaha yang berencana yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan 

dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan 

organisasi melalui intervensi yang berencana didalam proses organisasi dengan 
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menggunakan pengetahuan ilmu prilaku.
16

 Pembinaan organisasi dapat pula 

diartikan sebagai suatu usaha terencana untuk melaksanakan proses perubahan 

yang terencana. Pembinaan organisasi tidak hanya sesuatu hal yang dikerjakan 

untuk pencapaian keadaan organisasi yang lebih baik, melainkan merupakan suatu 

jenis proses perubahan yang khusus dirancang untuk menghasilkan suatu hasil 

yang khusus pula. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud pembinaan adalah suatu tindakan untuk memberikan arahan atau 

bimbingan secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.3.2. Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan 

maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian 

yaitu suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. 

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksana tugas 

atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengertian 

pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara 

sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Soekarno.K yaitu pengawasan adalah proses yang menentukan 
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tentang apa yang harus dikerjakan aagar apa yang diselenggarakan sejalan dengan 

rencana.  

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang 

dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam 

suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna 

menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.
17

 

Setelah mengkaji tentang pengawasan maka selanjutnya akan dikemukakan 

tentang pengertian fungsi pengawasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pengertian fungsi secara singkat yaitu fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang 

dilakukan.
18

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalani oleh pimpinan 

ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan 

yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan 

guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan 

memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan yang 

dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuan yang disandangnya, 

mengenai hal ini Soewarno Handayaningrat menyatakan 4 (empat) hak yang 

terkait dengan fungsi pengawasan yaitu: 

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas 

dan wewenang dalam melaksnakan pekerjannya 

b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan 
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c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar 

tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan 

d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksaan 

pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan 

Dari beberapa fungsi tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dapat 

mendorong rasa tanggung jawab seorang pegawai atau aparat pelaksana dalam 

melaksanakan tugas yang diembannya. Dengan pengawasan tersebut seseorang 

akan merasa bahwa tugas yang dilaksanakan diamati sesuai dengan prosedur 

aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian bentuk penyimpangan itu telah 

terjadi dapat segera diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Suatu kebijaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh suatu pimpinan dari suatu 

lingkungan kerja tertentu, mempunyai tujuan yang diharapkan terjadi. Dari sedikit 

penjelasan di atas dapat dilihat pada dasarnya pengawasan mempunyai tujuan 

untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas dapat segera diantisipasi dengan 

pengawasan. Tujuan pengawasan mencakup usaha menyesuaikan pelaksanaan 

tugas dengan rencana, instruksi dan asas yang telah ditetapkan. Dengan 

pengawasan juga akan diketahui berbagai kesulitan, hambatan kekurangan dan 

kelemahan dalam pelaksanaan tugas serta jalan keluar yang akan diambil untuk 

mengatasinya. Pengawasan juga melihat efisiensi pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada aparat pelaksana, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan 

berbagai sumber yang ada pada suatu lingkungan kerja atau suatu instansi. 

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari tujuan pelaksanaan 
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pengawasan ialah bahwa pelaksanaan tugas dengan rencana untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
19

 

Pengawasan yang dilaksanakan pada suatu lingkungan kerja atau suatu organisasi 

harus dilandasi oleh prinsip-prinsip tertentu yang menyertainya. Prinsip-prinsip 

inilah yang akan mendasari pelaksanaan pengawasan dilingkungan kerja tersebut. 

Prinsip pelaksanaan pengawasan antara lain yaitu: 

a. Pengawasan harus berorientasi kepada tujuan organisasi 

b. Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahului kepentingan umum dari 

pada kepentingan pribadi 

c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-

peraturan yang berlaku, berorientasi kepada tujuan, manfaat dalam 

pelaksanaan pekerjaan, dan berorientasi kepada tujuan, manfaat dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

d. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan 

e. Pengawasan harus berdasarkan atas faktor yang obyektif, teliti dan tepat 

f. Pengawasan harus bersifat terus menerus 

g. Pengawasan harus dapat memberikan upah balik terhadap perbaikan dan 

penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan 

waktu yang akan datang 
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Adapun sifat dan waktu pengawasan, yaitu: 

a. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebelum 

kegiatan dilaksanakan dengan maksud untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan seawal mungkin 

b. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya 

penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan  

c. Pengawasan yang dilakukan pada waktu proses kegiatan terjadi 

d. Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala 1 

(satu) bulan sekali, 1 (satu) semester sekali, atau 1 (satu) tahun sekali  

e. Pengawasan mendadak yaitu pengawasan yang dilakukan secara 

mendadak dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu 

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala 

sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara terutama 

pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana (a) dilakukan 

secara komprehensif dan cukup intensif, (b) bilamana laporannya bersifat cukup 

obyektif dan analitis, dan (c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.
20

 

Pengawasan merupakan suatu proses yang berjalan secara sistematis, maka hal ini 

berarti ada tahap-tahap tertentu dalam proses pengawasan yang dilaksanakan 

tersebut. Tahap-tahap tersebut pada dasarnya merupakan langkah tertentu dalam 

menjalankan pengawasan: 

a. Menentukan standar untuk kontrol 

b. Mengukur pelaksanaan  
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 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 84 
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c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, juga menentukan 

penyimpangan jika ada 

d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan 

sehingga tetap sesuai dengan rencana 

Menentukan standar dasar atau kontrol dilakukan pada waktu perencanaan dari 

kegiatan yang dilaksanakan. Mengukur pelaksanaan dilakukan melalui 

pengamatan pimpinan terhadap tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksanaan 

untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan bila ada penyimpangan, baru 

kemudian kembali pada tahap awal, demikian seterusnya proses itu berlangsung.
21

 

Pada waktu ini dapatlah dikatakan, bahwa pengawasan intern dilakukan oleh 

Inspektur/Inspektorat Jenderal di tingkat pusat beserta aparaturnya yang di 

wilayah/daerah, dan di Daerah oleh Inspektur/Inspektorat Daerah. 

Pengawasan ekstern formal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui 

siding-sidang komisi DPR, melalui konsultasi Dewan Pertimbangan Agung, dan 

melalui pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping itu 

masih terdapat pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Akuntan 

Publik, dan tim-tim khusus. Hasil pengawasan ada yang mempunyai akibat-

hukum, namun sebagian terbesar bersifat politis, administratif (ketatausahaan, 

organisasional manajerial, operasional), atau teknis-fungsional.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan 

adalah suatu tindakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua aktifitas atau 

kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan yang direncanakan. 
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2.4. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota  

Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan di tingkat Departemen yang tugas 

pokoknya adalah membantu menteri dalam menyelenggarakan pengawasan umum 

atas segala aspek kegiatan yang menjadi tanggung jawab Departemen. Lembaga 

ini bukan hanya membantu menteri dalam menyelenggarakan pengawasan atas 

keuangan pembangunan saja, melainkan dalam seluruh aspek penyelenggaraan 

tugas yang diemban atas menteri yang bersangkutan, jadi kedudukan Inspektorat 

terhadap menteri, yakni membantu meneteri dalam menyelenggarakan 

pengawasan umum atas seluruh kegiatan pemerintahan. Inspektorat Daerah 

Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota masing-masing bernaung dalam 

Departemen Dalam Negeri.
23

 

Inspektorat sebagai salah satu lembaga pengawas yang diberi tugas dan 

wewenang melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, 

yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sehingga tercapai daya 

guna dan hasil guna pembangunan nasional bagi kesejahteraan masyarakat. 

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Pemerintah daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

diatur mengenai Inspektorat Kabupaten/Kota. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 

79 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas 
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intern pemerintah (inspektorat) dalam pemerintahan daerah meliputi: 

a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, 

kabupaten/kota dan pemerintahan desa 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan 

pemerintahan desa 

Pada Pasal 26 ayat (4) dijelaskan bahwa, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan terhadap: 

a. pelaksanaan uurusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota 

b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa 

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan 

yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien 

dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, menyatakan bahwa, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

meliputi: 

a. administrasi pemerintahan desa; dan  

b. urusan pemerintahan desa. 

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 dijelaskan 

bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di desa dilaksanakan oleh 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dimaksud adalah Inspektorat Daerah 

lebih bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan 
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pertimbangan kepada Kepala Desa, Inspektorat Daerah tidak berwenang untuk 

menghakimi dan menindak. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan 

Inspektorat Daerah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

 

 

 

 

 

 


