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Umum
Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek
diantaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan
eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Salah satu ukuran
untuk menentukan apakah organisasi tersebut merupakan organisasi yang baik
adalah apabila organisasi tersebut diakui keberadaannya oleh masyarakat yang
ada di sekitarnya. Pengertian dari keberadaan disini adalah adanya suatu
kontribusi positif yang diberikan oleh organisasi tersebut.
Organisasi yang luar biasa bukanlah organisasi yang terdiri dari orang-orang
yang luar biasa, melainkan organisasi yang mampu membuat dan membentuk
orang-orang biasa yang terdapat di dalamnya menjadi mampu menghasilkan
sesuatu yang luar biasa. Untuk itu dibutuhkan proses manajemen guna
mengarahkan organisasi sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut.
Proses manajemen ini dirasa sangat penting dalam menjalankan dan menjaga
kelangsungan hidup organisasi, hal ini dikarenakan para anggota dari suatu
organisasi berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga mempunyai
sistem nilai yang berbeda-beda pula dan setiap anggota organisasi memiliki
motivasi yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu,
organisasi juga merupakan kumpulan beragam kompetensi, bukan hanya
kumpulan beragam orang, sehingga perlu diterapkan manajemen yang baik agar
setiap perbedaan tersebut dapat menjadi suatu harmoni untuk mencapai tujuan
organisasi.

Definisi Manajemen
Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi dari manajemen, diantaranya
ketatalaksanaan, manajemen pengurusan, dan lain sebagainya. Berasarkan dari
literatur yang ada, pada dasarnya manajemen memiliki tiga pengertian, yaitu :
1. Manajemen sebagai suatu proses
Pengertian ini dapat diterjemahkan sebagai proses atau cara seseorang
dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Pengertian manajemen sebagai suatu proses menurut Encyclopedia of
Social Science adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan
tertentu dilaksanakan dan diawasi. Menurut Haiman, manajemen adalah
fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain,
mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen merupakan cara
pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui
kegiatan orang lain.
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia.
Yang dimaksud dengan manajemen suatu kolektivitas adalah suatu
kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu
tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang
disebut dengan manajemen, sedang orang yang bertanggung jawab
terhadap

terlaksananya

suatu

tujuan

atau

berjalannya

aktivitas

manajemen disebut manajer.
3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan seni (art).
Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni melihat bagaimana aktifitas
manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Seperti
yang disampaikan oleh Chaster I Bernard dalam bukunya yang berjudul
The Function of the Executive, bahwa manajemen itu adalah seni dan
ilmu. Hal ini juga disampaikan oleh para ahli manajemen lain seperti Henry

Fayol, Alfin Brown Harold, Koontz Cyril O’Donnel, dan George R Terry.
Selain itu Marry Parker Follet juga mendefinisikan manajemen sebagai
seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan fungsi tertentu,
tapi belum ada kesepakatan bersama mengenai fungsi-fungsi manajemen.
Fungsi manajemen menurut beberapa penulis antara lain :
1. Ernest Dale

:Planning, Organizing, Staffing, Directing,
Innovating, Representing, dan Controlling.

2. Oey Liang Lee

: Planning, Organizing, Directing, Coordinating dan
Controlling.

3. James Stoner

: Planning, Organizing, Leading, dan Controlling

4. Henry Fayol

: Planning, Organizing, Commanding, Coordinating
dan Controlling.

5. Kontz dan O’donnel

: Organizing, Staffing, Directing, Planning, dan
Controlling.

6. William H Newman

: Planning, Organizing, Assembling, Resources,
Directing dan Controlling.

7. George R Terry

: Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.

8. Louis A Allen

: Leading, Planning, Organizing, dan Controlling.

9. John Robert Beishline : Planning, Organizing, Commanding, dan
Controlling.
10. Williem Sprigel

: Planning, Organizing, Controlling.

11. Lindal F. Urwich

: Forecasting, Planning, Organizing, Commanding,
Coordinating, dan Controlling.

12. Dr. SP. Siagian MPA : Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling.
13. Prayudi Atmosudirjo

: Planning, Organizing, Directing / Actuating, dan
Controlling.

14. DR. Winardi, SE

: Planning, Organizing, Coordinating, Actuating,

Leading, Communicating, dan Controlling.
15. The Liang Gie

: Planning, Decision, Making, Directing,
Coordinating, Controling, dan Improving.

Pada hakekatnya fungsi-fungsi diatas dapat dikombinasikan menjadi 10 fungsi,
yaitu :
1. Forecasting (ramalan) yaitu kegiatan meramalkan, memproyeksikan
terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan.
2. Planning (perencanaan) yaitu penetuan serangkaian tindakan dan
kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
3. Organizing (pengorganisasian) yaitu pengelompokkan kegiatan untuk
mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi,
tugas, dan fungsinya.
4. Staffing atau Assembling Resources (penyusunan personalia) yaitu
penyusunan personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan
pengembangan sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya
guna maksimal pada organisasi.
5. Directing atau Commanding (pengarahan atau perintah) yaitu usaha
memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas
masing-masing

bawahan (delegasi wewenang) untuk dilaksanakan

dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Leading yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak
sesuai denga tujuan yang telah ditetapkan.
7. Coordinating (koordinasi) yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar
tidak menjadi kekacauan dan saling lempar tanggung jawab dengan jalan
menghubungkan,
bawahan.

mempersatukan,

dan

menyelaraskan

pekerjaan

8. Motivating (motivasi) yaitu pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan
kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara
sukarela.
9. Contolling (pengawasan) yaitu penemuan dan penerapan cara dan
peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai
dengan tujuan.
10. Reporting (pelaporan) yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara
tertulis maupun lisan.
Secara garis besar, fungsi manajemen yang biasa diterapkan di organisasi pada
umumnya ada empat yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.
Planning
Sebelum

seorang

manajer

dapat

mengorganisasi,

mengarahkan

dan

mengawasi, mereka haruslah membuat rencana yang memberikan tujuan dan
arah organisasi. Perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan,
selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.
Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut
telah ditetapkan ; rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama
proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan
perbaikan agar tetap berguna. "Perencanaan kembali" kadang-kadang dapat
menjadi faktor kunci agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi
baru secepat mungkin.
Salah satu aspek yang juga penting dalam perencanaan adalah pembuatan
keputusan

(making

decision),

proses

pengembangan

dan penyeleksian

sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
Ada empat tahapan dalam perencanaan, yaitu :
1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

2. Merumuskan keadaan saat ini
3. Mengindentifikasikan segala peluang dan hambatan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan dalam pencapaian
tujuan
Ada dua alasan mengapa perencanaan diperlukan yaitu untuk mencapai:
1. "Protective bennefits" merupakan hasil dari pengurangan kemungkinan
terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
2. "Positive benefit" peningkatan pencapaian tujuan organisasi.
Ada beberapa manfaat Perencanaan antara lain:
1. Membantu manajemen dalam menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan lingkungan.
2. Perencanaan terkadang cenderung menunda kegiatan
3. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan
berinovasi. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh
penyelesaian situasi individu dan penanganan setiap masalah pada saat
masalah tersebut terjadi.
Dalam

membuat

suatu

perencanaan

ada

beberapa

hal

yang

perlu

dipertimbangkan yaitu Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time
atau biasa disingkat SMART.
1. Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang
lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis.
2. Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat
keberhasilannya.
3. Achievable artinya dapat dicapai, jadi bukan hanya sebuah khayalan.
4. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada,
tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit akan tetapi tetap ada tantangan.

5. Time artinya ada batas waktu yang jelas baik mingguan, bulanan, triwulan,
semesteran atau tahunan sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.
Organizing
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang
sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan ruang lingkup
lingkungan. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu
departementalisasi dan pembagian kerja.
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan kerja organisasi agar
kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan bersama.
Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau
ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Bagan / struktur organisasi biasanya
dibagi menjadi beberapa jabatan, dan pada setiap jabatan memiliki tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan uraian jabatan (Job description). Semakin
tinggi suatu jabatan semakin berat beban tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya. Namun biasanya hal ini diiringi dengan semakin besar
penghasilan yang didapatkan. Dengan pembagian tugas tersebut maka tujuan
organisasi dapat menjadi lebih mudah untuk dicapai. Peran penting dari
manajemen dalam hal ini adalah kemampuan dalam pembagian tugas yang
sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada
organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan.
Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
Ada beberapa pengertian organisasi antara lain yaitu :
1. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang
paling efektif sumber daya yang ada.

2. Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, dan pada
tiap kelompok diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi
wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.
3. Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas- tugas
danpara karyawan.
4. Cara para manajer membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam
departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal
mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan
diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien.
Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian, yaitu :
1. Bagan organisasi formal
2. Pembagian kerja
3. Departementalisasi
4. Rantai perintah atau kesatuan perintah
5. Tingkat-tingkat hirarki manajemen
6. Saluran komunikasi
7. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan.
Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :
1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu
dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara
logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya
tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan
sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak
perlu.

3. Pengadaan

dan

pengembangan

mekanisme

kerja

sehingga

ada

koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang
terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat
para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi
ketidak efisiensian dan konflik.
Bentuk struktur organisasi bermacam-macam, tetapi pada pokoknya ada empat,
yaitu : organisasi line (line organization), organisasi garis dan staf (line and staff
organization), organisasi fungsional (functional organization), dan organsaisi
matriks.
Actuating
Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan

yang

mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan
tenaganya secara etektit serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.
Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena
disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari
manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang
berbeda-beda. Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan
dalam melakukan pengarahan yaitu :
1. Prinsip mengarah kepada tujuan.
Prinsip ini sangat fokus terhadap keberhasilan dari pencapaian tujuan
akhir yang telah ditetapkan sebelumnya dan biasanya sangat kaku
terhadap pelaksanaan program kerja sehingga rentan akan terjadinya
konflik internal dalam organisasi. Prinsip seperti ini biasa diterapkan pada
organisasi privat/komersil dimana pencapaian dari tujuan menjadi tolak
ukur keberhasilan dan kelangsungan hidup organisasi.
2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan.

Keharmonisan di dalam organisasi menjadi sangat penting pada prinsip
ini. Diharapkan dengan adanya keharmonisan di dalam organisasi, maka
pencapaian tujuan menjadi lebih mudah dicapai. Kelemahan dari prinsip ini
terkadang target dari tujuan yang ingin dicapai menjadi mudah berubah
atau lebih mudah dikompromikan demi terjalinnya keharmonisan di dalam
organisasi. Prinsip seperti ini biasa diterapkan di lingkungan organisasi
publik / non profit dimana keharmonisan hubungan antara pegawai satu
dengan lainnya menjadi simbol utama dalam mengukur kekompakan
pelaksanaan tugas di dalam organisasi.
3. Prinsip kesatuan komando.
Di dalam sebuah kapal tidak boleh ada dua nakhoda, demikian pula di
dalam sebuah organisasi. Untuk setiap tindakan setiap pegawai harus
menerima perintah dari hanya seorang atasan saja. Bila tidak, berarti
wewenang dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan
stabilitas akan mengalami ujian. Jika perintah datang dari hanya satu
sumber, maka setiap orang juga akan tahu kepada siapa ia harus
bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan
kepadanya. Prinsip ini biasa diterapkan di dalam organisasi bernuansa
militer dimana instruksi atasan menjadi perintah yang wajib segera
dilaksanakan.

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan
maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan
tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.
Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa :
1. Orientasi

Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu
supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
2. Perintah
Merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di
bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada
keadaan tertentu.
3. Delegasi wewenang
Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari
wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.
Actuating atau pengarahan harus sejalan dengan perencanaan yang telah
disusun, kecuali ada hal-hal tertentu yang harus dimodifikasi sehingga perlu
dilakukan penyesuaian. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik menjadi
kurang berarti apabila pelaksanaannya kurang maksimal. Oleh karena itu dalam
pelaksaannya dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua
sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi
dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas,
fungsi, dan perannya masing-masing.
Controlling
Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan sesuai dengan visi, misi, dan program
kerja yang sudah ditetapkan, maka perlu dilakukan sebuah controlling baik
dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Beberapa hal yang
disebutkan tadi memang memiliki makna yang berbeda antara satu dengan
lainnya,

tapi

intinya

adalah

bagaimana

caranya

agar

penyimpangan-

penyimpangan yang dikhawatirkan bisa terjadi dapat dideteksi sedini mungkin,
baik penyimpangan yang terdapat pada tahap perencanaan (Planning),
pengorganisasian(Organizing), dan pelaksanaan (Actuating). Dengan adanya
pengontrolan yang berkesinambungan diharapkan segala penyimpangan yang

terdeteksi dapat segera dikoreksi, diantisipasi, dan disesuaikan

berdasarkan

situasi, kondisi, dan perkembangan keadaan / zaman.
Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan
organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha
sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan,
membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan
kegiatan nyata dengan standard yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan
mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan

untuk

menjamin

bahwa

semua

sumber

daya

perusahaan

dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan
dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuantujuan perusahaan.
Ada tiga tipe pengawasan, yaitu :
1. Pengawasan pendahuluan
Dirancang untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari standar atau
tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan
tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan.
Merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus
disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu
sebelum kegiatan lain bisa dilanjutkan, untuk menjadi semacam peralatan
"double check" yang telah menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik
Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.
Ada beberapa tahap proses pengawasan antara lain:
1. Penetapan standard kegiatan
2. Penentuan pengukuran kegiatan

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan menganalisa
penyimpangan .
5. Mengambil tindakan pengoreksian bila dianggap perlu.
Tantangan yang dihadapi oleh eksekutif dalam melakukan pengawasan adalah
kemampuan dalam melakukan koordinasi terhadap tiga komunikasi, koordinasi,
dan kerjasama sangatlah vital, sehingga diperlukan sekali perhatian terhadap
masalah orang dan cara pengawasan terhadapnya (cara kerja dan sikapnya).
Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam melakukan
pengawasan/audit bidang manajemen yaitu antara lain:
-

Kurang informasi mengenai data produktivitas terutama melakukan
perbaikan dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk
merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen.

-

Bidang tanggung jawab tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga tidak
jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu.

-

Petunjuk kerja tidak disampaikan dengan jelas, hal ini memperlihatkan
adanya komunikasi yang kurang wajar.

-

Meningkatkan ruang lingkup dan kegiatan masing-masing sehingga
diperlukan sumberdaya pengawasan yang tidak sedikit.

-

Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan
tentunya memerlukan koordinasi sehingga diperlukan sumber daya
pengawas yang menguasai spesialisasi yang sama dengan jabatan yang
akan diperiksa.

-

Berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya
tukar menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen
formal dan informal untuk dapat memelihara keharmonisasn baik di
lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi.

-

Pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern
dan antar perusahaan.

-

Cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi
bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem
komunikasi manajemen.

Pada organisasi privat/komersil pada umumnya, fungsi pengawasan berada di
setiap divisi atau departemen yang terdapat di organisasi tersebut. Berbeda
dengan organisasi publik / pemerintahan terutama di Indonesia, fungsi
pengawasan berada dalam satu wadah tersendiri yang biasa disebut Itjen
(Inspektorat Jenderal). Tugas utamanya secara garis besar adalah sebagai
pengawas, pemeriksa, penguji, dan penilai kebenaran pelaksanaan tugas,
pengusutan atas pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan oleh unsur-unsur di internal Departemen. Fungsi Itjen
dilingkungan kementerian atau lembaga non-profesi ruang lingkup wewenangnya
terbatas hanya sampai pada memberikan rekomendasi hukuman terhadap
pihak-pihak internal yang terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
Berbeda halnya dengan fungsi controlling yang terdapat di lingkungan Polri,
terdapat dua divisi yang melakukan fungsi controlling, yaitu Itwasum (Inspektorat
Pengawasan Umum) dan Div Propam (Divisi Pertanggung Jawaban Profesi dan
Pengamanan Internal). Perbedaan Itwasum dan Div Propam terletak pada obyek
yang dikontrol, hal ini tersurat di dalam tugas dan fungsi masing-masing.
Tugas dari Itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan
pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan
Polri termasuk satuan – satuan organisasi non struktural yang berada dibawah
pengendalian Kapolri. Obyek yang menjadi perhatian khusus Itwasum dalam
menjalankan

tugasnya

adalah

keorganisasian secara menyeluruh.

hal-hal

yang

bersifat

administratif

dan

Dalam melaksanakan tugasnya Itwasum menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Pembinaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) umum bagi
seluruh jajaran Polri.
2. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan umum baik
yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram (Wasrik khusus,
Wasops, Wasrik lain dan Verifikasi) terhadap aspek manajerial untuk
semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan dan
pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran
dan perbendaharaan.
3. Penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap
semua penyimpangan pelaksanaan tugas Polri.
4. Penganalisaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan Wasrik serta penyusunan
laporan akuntabilitas jajaran Polri.
5. Menyelenggarakan pengendalian mutu pelaksanaan Wasrik Itwasum.
6. Menyelenggarakan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI di lingkungan Polri.
Tugas

Div

Propam

pertanggungjawaban
pengamanan

adalah
profesi,

personil,

membina
pengamanan

materiil,

kegiatan

dan

menyelenggarakan

internal
dan

Polri

bahan

yang

fungsi
meliputi

keterangan

serta

pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum di
lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya
penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS. Obyek yang menjadi perhatian
khusus Div Propam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat
pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat
personal.
Dalam menjalankan tugasnya, Div Propam menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

1. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri.
2. Fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat
tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data
secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan
pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh kesatuan dalam jajaran Polri.
3. Registrasi dan penelitian terhadap proses penanganan kasus dan
menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang
tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan/pengurangan
hukuman (disiplin / administrasi) serta memantau, membantu proses
pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman
bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penegakan dan
pertanggung-jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan
standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar
profesi, serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri termasuk
audit investigasi.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang
meliputi : pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan,
termasuk

penyelidikan

terhadap

kasus

pelanggaran/dugaan

pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat
pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
6. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum (P2U)
yang meliputi pembinaan / pemeliharaan disiplin / tata tertib, pelayanan
serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin
pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

BAB II
DASAR HUKUM

Pengawasan internal merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh pimpinan
organisasi maupun anggotanya, yang dirancang untuk menjamin tercapainya
sejumlah tujuan seperti efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional,
keandalan Laporan keuangan dan ketaatan dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku. Hal serupa merupakan salah satu kondisi yang diharapkan oleh
Polri.
Peningkatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas telah menjadi salah satu
perhatian bagi Polri dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat. Untuk
kebutuhan pengembangan tersebut, Polri memperhatikan dan membutuhkan
sejumlah dasar hukum yang bukan hanya memberikan batasan atau koridor
hukum, tetapi juga sebagai basis dalam lahirnya kebijakan. Oleh karena itu,
dalam melakukan program peningkatan pengawasan dan dan akuntabilitas
aparatur Polri, dasar-dasar hukum yang menjadi perhatian dan landasan untuk
bergerak adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menegaskan
bahwa pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan

umum,

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

dan

ikut

melaksanakan ketertiban dunia. Dari sudut administrasi negara, agar
pencapaian tujuan negara tersebut dapat dijalankan secara efisien dan
efektif, maka setiap penyelenggara negara dalam berbagai ranah kekuasaan
Negara harus merumuskan kinerja yang akan dicapai dan mampu

mewujudkan serta mempertanggungjawabkannya setiap saat atau secara
berkala kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
Negara.
Secara spesifik, pembahasan tentang pengawasan dan akuntabilitas
terdapat pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Anggaran
pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara

terbuka

dan

bertanggung

jawab

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, terlihat bahwa tuntutan akan akuntabilitas
telah menjadi perhatian konstitusi dan konsensus nasional.

2. Ketetapan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No XI Tahun
1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
Dalam ketetapan MPR tersebut telah diamanatkan tujuan dari pengawasan
dan akuntabilitas aparatur negara, yaitu untuk menciptakan penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pasal 2
ayat (1), misalnya, menyatakan penyelenggara negara pada lembagalembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan
tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa,
dan negara. Sementara pada ayat (2) dinyatakan untuk menjalankan fungsi
dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan
terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Dari pasar tersebut tampak dengan jelas bahwa aparatur negara,
termasuk diantaranya adalah Polri, mempunyai kewajiban untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia memberikan penjelasan secara jelas mengenai fungsi dan
wewenang Kepolisian. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan
kejelasan tentang posisi kelembagaan Polri dalam struktur kenegaraan
sehingga dapat ditentukan mekanisme pengawasan dan pelaksanaan prinsip
akuntabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
mengamanatkan reformasi birokrasi pada semua lembaga pemerintahan
dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).
Esensi dari Reformasi Birokrasi adalah bagaimana menerapkan prinsipprinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari Good
Governance secara konsisten, sehingga kebijakan dapat diakses dan
dipertanggungjawabkan kepada publik dengan tujuan terciptanya kontrol dan
pengawasan oleh publik terhadap pemerintahan yang ada.
Penggunaan istilah good governance menggantikan istilah good government
dimaksudkan untuk lebih memperluas cakupan konsep tersebut. Pertama,
perubahan dari government menjadi governance memperlihatkan bahwa
yang memerlukan prinsip itu bukan hanya pemerintahan dalam arti sempit,
yaitu eksekutif, tetapi keseluruhan aspek dan jaringan penyelenggaraan
negara. Bahkan menyangkut pula aktivitas yang dilakukan oleh anggota
masyarakat. Kedua, kata governance mewakili keseluruhan proses dalam
suatu tatanan, bukan hanya kelembagaan yang mewakili kata government.
Maka good governance sering diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
menjadi tata kepemerintahan yang baik. Tujuan good governance tidak
hanya pemerintahan yang bersih, tetapi juga harus memenuhi standarstandar kebaikan tertentu.

Salah satu parameter terwujudnya good governance adalah adanya
partisipasi dan sikap yang responsif yang bisa dicapai dengan melakukan
penelitian dalam proses awal legislasi. Good governance menuntut
keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat , yang segera bisa
diwujudkan manakala didekatkan dengan yang diperintah. Karakteristik atau
unsur utama good governance ada beberapa versi, menurut Bhata adalah
akuntabilitas

(accountability),

transparansi

(tranparency),

keterbukaan

(openess), dan rule of law. Ganie Rohman menyebutkan ada empat unsur
utama, yaitu accountability, adanya kerangka hukum (rule of law), informasi
dan, transparansi. United Nations Development Programme (UNDP)
sebgaimana

dikutip

Lembaga

karakteristik

antara

lain:

Administrasi

participation,

rule

Negara
of

(LAN)

law,

memberi

transparency,

responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency,
acountability, strategig vision. Prinsip-prinsip good governance adalah
commpetence, transparancy, accountability, participation, rule of law, dan
social justice.
Sementara itu, apabila pertanggungjawaban para penyelenggara negara di
satu pihak merupakan kewajiban atas kewenangan atau mandat yang
diberikan kepadanya, maka di sisi lain menimbulkan hak bagi masyarakat
atau

rakyat

selaku

pemegang

kedaulatan

negara

untuk

meminta

pertanggungjawaban. Maknanya, melekat hak gugat atau gugat menggugat
dalam

proses

pertanggungjawaban

tersebut

yang

secara

etimologis

direpresentasikan oleh istilah kata akuntabilitas. Konsep Akuntabilitas telah
menjadi suatu prinsip universal dalam penyelenggaraan negara, lebih-lebih
dalam konteks penerapan asas demokrasi, desentralisasi, dan check and
balances. Akuntabilitas telah menjadi suatu prinsip universal dalam
penyelenggaraan negara. Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia,
telah berupaya untuk menjunjung tinggi, mempromosikan, dan menegakkan

akuntabilitas

dengan

harapan

tercapainya

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan negara.
Untuk membangun akuntabilitas penyelenggara negara perlu diperhatikan
berbagai dimensi akuntabilitas. Dari dimensi penyandang

kewajiban

menyampaikan akuntabilitas, dapat dilihat dari perspektif akuntabilitas
individual dan akuntabilitas

intitusional.

Dari dimensi kepada

siapa

akuntabilitas ditujukan, dapat dibedakan antara akuntabilitas internal,
eksternal, hierarkial, horisontal, maupun diagonal. Dari dimensi substansinya,
dapat dibedakan antara akuntabilitas manajerial / administratif, akuntabilitas
finansial, akuntabilitas profesional, akuntabilitas legalitas, atau akuntabilitas
politik, akuntabilitas moral. Dari dimensi bentuknya, akuntabilitas dapat
dibedakan dalam bentuk laporan kinerja, laporan keuangan, publikasi, pidato,
public hearing, online web-site, bahkan dalam bentuk perilaku sehari-hari.
Tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan dimensi nilai-nilai yang
ditegakkan dalam setiap akuntabilitas berdasarkan subyek, bentuk, sasaran
(kepada siapa), substansi, maupun bentuknya; seperti nilai-nilai keadilan,
kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, etika, dan sebagainya. Selanjutnya
menyangkut dimensi mekanismenya, karena sistem akuntabilitas yang akan
dibangun adalah sistem akuntabilitas keseluruhan penyelenggara negara,
maka termasuk didalamnya implikasi sanksi dan penghargaannya.
Berangkat dari pemahaman akan Good Governance dan akuntabilitas
Reformasi birokrasi telah menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya
yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan
merupakan

suatu

keharusan,

karena

dalam

reformasi

birokrasi,

pembentukan sistem pengawasan terpadu terhadap kinerja birokrasi
merupakan kebutuhan urgen dalam upaya pembaruan birokrasi.
Pengawasan tidak hanya dengan sistem kontrol dari atasan ke bawahan,
tetapi juga pengawasan dari pihak eksternal. Tanpa pengawasan internal

maupun independen (eksternal), problem korupsi dan inefisiensi birokrasi tak
kunjung terselesaikan.
Pengawasan menjadi kata kunci bagi terjaminnya pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pengawasan yang telah dilakukan, baik oleh aparatur pengawasan
internal pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Bawasda) maupun
eksternal (BPK-RI) memiliki peran yang sangat penting dalam rangka
mendukung implementasi penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik.

5. Program Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014)
Dalam salah satu 5 agenda Program Kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II
terdapat agenda menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Agenda ini merupakan pengejawantahan akan tuntutan reformasi birokrasi
yang terus bergulir yang terus menuntut pemerintah untuk menciptakan tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini akan
terwujud jika didukung oleh aparatur pemerintah yang memiliki kredibilitas
dan integritas tinggi, pola pikir kreatif dan inovatif, serta mempunyai sikap
tanggap dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi. Adapun
sasarannya adalah pembangunan aparatur negara dilakukan melalui
reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pada tingkat pusat
maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di
segala bidang.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Undang-Undang No.17 Tahun 2003 merupakan panduan utama bagi
penyelenggara

Negara

dalam

rangka

mengolah

dan

mempertanggungjawabkan hal-hal merupakan keuangan Negara. Termasuk

juga

didalamnya

adalah

bagaimana

mekanisme

pengawasan

dan

pelaksanaan prinsip akuntabilitas.
Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Unsur
pengawasan dan akuntabilitas kemudian muncul pada pasal 3 ayat (1) yang
menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,

efisien,

ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Bagi Polri sendiri, Undang-Undang ini merupakan panduan utama dalam
penyelenggaraan aspek keuangan dalam konteks kepolisian. Baik itu
pengolahan

dan

pertanggungjawabannya,

maupun

pengawasan

dan

pelaksanaan prinsip akuntabilitas.

7. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara
Sehubungan

Undang-Undang

Perbendaharaan

Indonesia/Indische

Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah
beberapa kali iubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1968 tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, maka ditetapkanlah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Perbendaharaan Negara meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja
negara,

pelaksanaan

pendapatan

dan

belanja

daerah,

pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran negara, pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang
negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah,
penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan

negara/daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD, penyelesaian kerugian negara/daerah, pengelolaan Badan
Layanan Umum, dan perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan
prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam
rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kepala satuan kerja
perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah.
Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau

hibah kepada

Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-Undang tentang
APBN. Pemerintah dapat melakukan invetasi jangka panjang untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
Menteri

Keuangan

mengatur

pengelolaan

barang

milik

negara.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara

Umum

Negara/Daerah

menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi
pembiayaan dan perhitungannya.
Dalam

rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh. Setiap kerugian negara/daerah yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus

segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Sementara itu, amanat akuntabilitas dan pengawasan pada pasal ini terdapat
pada Bagian Ketiga (Pertanggungjawaban Keuangan), Pasal 54 ayat (1)
yang menyatakan bahwa pengguna anggaran bertanggung jawab secara
formal dan material kepada Presiden / gubernur / bupati / walikota atas
pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa penrtanggungjawaban terhadap
penggunaan anggaran atau keuangan merupakan suatu bentuk tanggung
jawab negara sebagai pengguna keuangan terhadap masyarakat.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Perkembangan wacana di tingkat global tentang new public management
(NPM) jelas berpengaruh pada perkembangan wacana good governance di
Indonesia (Solikin, 2005). Hal ini ditambah lagi dengan pelajaran yang dapat
diambil dari krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1997.
Berkaitan dengan krisis tersebut, Indonesia dan negara-negara lain di
kawasan, banyak diceramahi tentang kurangnya transparansi dan pentingnya
tata pemerintahan yang baik. Menurut penilaian Stiglitz (2006), Indonesia
sungguh-sungguh meresapi pesan-pesan tersebut dan mulai ada perubahan
cara berpikir.
Perubahan cara berpikir tersebut kemudian berbuah dengan penerbitan
peraturan perundangan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan Negara yang baik, pemerintah
dengan persetujuan DPR RI telah berhasil menetapkan paket perundangundangan di bidang keuangan Negara yang salah satunya adalah UU Nomor
15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

Dengan adanya Undang-Undang ini, penyelenggara Negara memiliki
panduan dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara yang

berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Didalamnya terdapat dasardasar yang harus dijalani oleh setiap aparatur negara dalam rangka
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Tujuannya adalah
mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan,

efisien,

ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggung jawab dengan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999)
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan
setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada
praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang harus diterbitkan
oleh instansi pemerintah. Pada awalnya, gerakan ini diawali dari Badan
Pengawasan
melibatkan

keuangan
Kementerian

dan

Pembangunan

Negara

(BPKP)

Pendayagunaan

yang
Aparatur

kemudian
Negara

(MENPAN, dulu Kementerian Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara) serta Lembaga
Administrasi Negara (LAN).
Instruksi Presiden tersebut kemudian digabung dalam sebuah produk hukum
yang lebih luas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan pemerintah ini adalah rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55
ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam PP ini, diatur secara
teknis dan jelas tentang bagaimana instansi pemerintah melakukan
pelaporan keuangan dan kinerjanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman teknis dari ketentuan pasal 32
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Adapun pedoman teknis yang dimaksud adalah tentang penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintahan terutama tentang standar pelaksanaannya. Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sendiri adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP sendiri diterpakan dilingkup pemerintah, yaitu pusat, daerah, dan satuan
organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan
perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan
keuangan
Dengan demikian, Polri mempunyai kewajiban untuk memahami tahapantahapan dalam penyusunan SAP yang terdiri dari Tahap-tahap penyiapan
SAP adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
g. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

h. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat
Publik (Public Hearings)
i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
j. Finalisasi Standar

11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keppres ini lahir sebagai bagian yang tak terlepaskan dari pengesahan
struktur organisasi Polri pada tahun 2002. Dalam Keppres ini diatur tentang
tugas pokok dan fungsi secara mendetil tiap satuan kerja yang berada dalam
organisasi Polri. Dalam keppres ini pula diatur bagaimana tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan
Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan
akuntabilitas dalam organisasi Polri.
Pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Itwasum adalah unsur pembantu
pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang pengawasan yang berada di
bawah Kapolri. Sementara ayat (2) menyatakan Itwasum bertugas membantu
Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan
perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuansatuan organsiasi
non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.
Pasal 19 ayat (2) menyatakan Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan
Pengamanan Internal disingkat Div Propam, adalah unsur pelaksana staf
khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang
berada di bawah Kapolri. Divisi ini bertugas untuk membina dan
menyelenggarakan fungsi dan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan
internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri
dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Divpropam merupakan
pengawas dalam hal personil atau kualitas dan etika sumber daya manusia,

sementara Itwasum adalah pengawas dalam hal organisasional atau
kebijakan atau pengelolaan organisasi.

12. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan
Melekat
Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada seluruh aparat
pemerintah untuk:
a. Meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat
sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana, dan program kerja dari
masing-masing instansi/unit kerja.
b. Menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat
tahunan dari masing-masing instansi/Unit kerja.
c. Menetapkan program peningkatan pengawasan melekat sebagaimana
dimaksud pada diktum Kedua yang berisi kegiatan kegiatan nyata dengan
sasaran untuk:
-

Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran
pelaksanaan tugas,

-

Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang,

-

Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan
keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar,

-

Mempercepat penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, dan

-

Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

d. Menginstruksikan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara untuk:
Menetapkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat,
Mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan dibantu oleh Ketua
Lembaga

Administrasi

Negara,

dan

melaporkan

hasil

evaluasi

pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Wakil Presiden
Republik Indonesia.
Dari Keppres ini terlihat bahwa fungsi pengawasan dan akuntabilitas telah
disadari sejak jaman Orde Baru dan berlaku hingga saat ini. Hal tersebut juga
menunjukkan permasalahan pengawasan dan akuntabilitas telah lama ada.

BAB III
KONDISI ITWASUM DAN PROPAM SAAT INI

Kondisi Umum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
mengamanatkan reformasi birokrasi pada semua lembaga pemerintahan dengan
tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Esensi dari
Reformasi Birokrasi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari Good Governance secara
konsisten, sehingga kebijakan dapat diakses dan dipertanggungjawabkan
kepada publik dengan tujuan terciptanya kontrol dan pengawasan oleh publik
terhadap pemerintahan yang ada.

Itwasum
Efektifitas pengawasan mengandung pengertian bahwa pengawasan yang
dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini apabila jenis
pengawasan yang dilaksanakan adalah pengawasan keuangan maka dikatakan
efektif jika pengawasan yang dilaksanakan dapat memberikan pendapat atas
kewajaran laporan keuangan tanpa menimbulkan efek negatif di kemudian hari.
Apabila jenis pengawasan yang dilaksanakan adalah pengawasan kinerja maka
pengertian efektif jika pelaksanaan pengawasan dapat menilai kinerja entitas
yang dikaitkan dengan aspek efisiensi, ekonomis dan efektifitas pencapaian
program/kegiatan. Sedangkan efisiensi pengawasan mengandung pengertian
bahwa pengawasan yang dilakukan telah mempertimbangkan dan menggunakan
sumber daya secara hemat tanpa mengurangi tujuan pengawasan.
Tahun 2010 merupakan tahun pertama Renstra 2010-2014 yang dititikberatkan
kepada pembangunan internal Polri dengan cara menstrukturkan Polmas pada
Kesatuan Operasional Dasar. Dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan
tugas-tugas Polri, pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara wajib

dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efisien, efektif,
ekonomis, dan transparan.
Guna mewujudkan pengelolaan program dan kegiatan Polri serta pengelolaan
keuangan negara yang baik dan akuntabel perlu dilakukan Pengawasan dan
Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan berdasarkan standar pemeriksaan
oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri.
Kondisi Itwasum pada saat ini dalam konteks pengawasan dan pemeriksaan
adalah sebagai berikut :
• Kekuatan personel Itwasum Polri berjumlah 115 orang yang terdiri dari
Pati 6 orang, Kombes Pol 32 orang, AKBP 11 orang, Pama 3 orang,
Bintara 8 orang dan PNS 55 orang. Adapun Pati dan Pamen yang sudah
mengikuti Diklat Auditing Tingkat Dasar 43 orang, Auditing Tingkat
Menengah 18 orang dan Audit Investigasi 17 orang.
• Pelaksanaan

tugas

Pengawasan

dan

Pemeriksaan

Umum

serta

Perbendaharaan oleh Itwasum Polri maupun Itwasda didukung dengan
ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Keuangan
Negara, Perbendaharaan Negara dan Pertanggungjawaban Keuangan
Negara, serta berbagai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kapolri yang menetapkan Itwasum Polri sebagai Pengawas
Program dan Anggaran.
• Aparat pengawasan di tingkat Mabes maupun Polda memiliki jumlah
personel yang memadai dan pelaksanakan tugas Pengawasan dan
Pemeriksaan Umum pada Tahun Anggaran 2010 Itwasum Polri telah
didukung dengan APBN Polri sebagaimana terumus dalam RKA-KL / DIPA
Itwasum Polri Tahun 2010.
• Kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan aparat pengawasan
serta koordinasi yang lebih intens dengan pihak BPKP, BPK-RI, Menpan,

KPK dan Forbes APIP telah dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat
menciptakan aparat-aparat pengawasan dengan kualitas yang lebih
mumpuni dari sebelumnya.

Disamping kondisi diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
kedepannya Itwasum Polri dapat menjadi Satker dalam hal pengawasan yang
lebih berkualitas, diantaranya adalah sebagai berikut :
• Penataan kelembagaan Itwasum Polri belum mampu menampung tugastugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan Polri dan melaksanakan
tugas penuntasan tindak lanjut hasil temuan BPK-RI serta penuntasan
tindak lanjut temuan Itwasum Polri Verifikasi dan Klarifikasi masalah yang
ada indikasi penyimpangan pelaksanaan tugas.
• Pembinaan karier bagi personel Itwasum Polri yang mengemban tugas
pengawasan belum tertata dengan baik dan perlu mendapat reward dari
kebijakan Pimpinan Polri apabila yang bersangkutan menunjukkan
prestasi kerja yang patut dibanggakan.
• Kurangnya atensi dari obyek Wasrik dalam rangka menindaklanjuti hasil
temuan Wasrik secara akurat dan benar yang harus dilaporkan ke
kesatuan atas sebagaimana arahan / rekomendasi yang telah diberikan.
• Terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian untuk mendukung mobilitas
tugas seperti ruang kerja yang terbatas, minimnya ranmor R2 dan R4 bagi
staf serta tidak memiliki peralatan multimedia.
• Masih minimnya program

pendidikan dalam

rangka meningkatkan

pengetahuan di bidang pengawasan / Auditor terutama di tingkat Itwasda
sehingga dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat
metode yang dianggap belum efektif atau efisien.

Div Propam
Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan
kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan
dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata
tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab institusi tersebut.
Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas
bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja,
bertindak, maupun bergaul antar anggota Polri dan bergaul dengan masyarakat
lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah
memasung inovasi dan kreatifitas anggota Polri yang lalu membuat organisasi
tersebut statis tidak berkembang.
Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib
intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan
disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin,
namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan
intern tesebut, selalu ada warna abuabu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap,
akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus
diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.
Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan
kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai
anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota
Polri, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan
dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas
dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas

dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,
penegak hukum dan pemelihara keamanan.
Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cendrung mengarah ke loyalitas
mutlak dan berujung pada kecendrungan penguasa/pimpinan untuk
menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Oleh karena itu
pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada
rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas.
Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di
pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Polri pada semua
kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi,
khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus
menerus. Seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap
sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada
masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Polri
selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.
Sejak berdirinya Div Propam Polri sesuai dengan Keputusan Kapolri No. 97
tahun 2003 yang merupakan unsur pelaksana staf khusus dibidang
pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah
Kapolri, maka Div Propam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan
disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan
masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS.
Sesuai dengan rambu pentahapan Grand Strategy Polri 2005-2025 yaitu dalam
rangka membangun kepercayaan masyarakat ( trust building ) yang berakhir
pada tahun 2009, maka peranan Div Propam sangat penting dalam mewujudkan
dan mengawalnya.

Kenyataan di lapangan dewasa ini masih dihadapkan adanya berbagai
penyimpangan seperti pungutan dalam setiap aspek pelayanan, pemerasan
pada proses penyidikan, sikap arogan yang menjengkelkan bahkan menyakiti
hati masyarakat yang berujung menurunnya citra Polri di mata masyarakat dan
pemerintah.
Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polri sendiri perlu
meningkatkan Profesionalismenya berupa pembinaan profesi, tata tertib, disiplin
anggota, dan pengamanan internal Polri. Kondisi Div Propam Polri pada saat ini
dalam konteks pengawasan dan pemeriksaan adalah sebagai berikut :
• Divpropam Polri telah mengambil langkah reformasi yaitu menuju lembaga
kepolisian sipil, profesional, modern dan mandiri dengan pembenahan
berkelanjutan pada reformasi struktural, reformasi instrumental dan
reformasi kultural. Langkah ini masih memerlukan waktu dalam mencapai
keberhasilan yang dirasakan oleh semua pihak.
• Reformasi instrumental, berupa perubahan sistem piranti lunak, fungsional
dalam organisasi Polri sebagai pedoman operasionalisasi fungsi, antara
lain,

pada

pembenahan

penganggaran

manajemen

keuangan,

dengan

sistem

berbasis kinerja, dimana diseluruh kesatuan selalu on

budget sehingga pelayanan Polisi pada masyarakat diharapkan makin
efektif.
• Sistem operasional yang diperbarui dengan hanya mengandalkan
kekuatan kesatuan terdepan dalam pelaksanaan operasi, dukungan
logistik yang sudah tersedia di kesatuan terdepan, serta sistem
pengawasan yang semakin efektif dari internal Polri maupun yang berasal
dari eksternal Polri disetiap tingkat satuan.
• Reformasi kultural telah meletakkan landasan dalam bentuk pembenahan
manajemen sumber daya manusia dengan berorientasi strategi untuk
mewujudkan Polisi berwibawa, bermoral dan berkinerja yang profesional;

memperjelas manajemen SDM yang sehat, mulai dari sistem rekrutmen,
sistem pendidikan dan seleksi, sistem penilaian kinerja, sistem jalur karier,
sampai pada sistem
berseragam.

Sehingga

remunerasi personel berseragam
tampilan

Polri

dilapangan

dan tidak
benar-benar

sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
• Pembangunan kekuatan Polri menuju Polri yang modern dan profesional
diarahkan pada 2 (dua) jenis penampilan yaitu polisi berseragam (uniform
police) dan polisi tidak berseragam (Ununiform police / Plain Cloth Police),
Polisi berseragam diarahkan pada tantangan tugas yang bersifat
pelayanan,

pencegahan dan penertiban

sedangkan

Polisi tidak

berseragam diarahkan pada tantangan tugas penyidikan dan penyelidikan.

Disamping kondisi diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
kedepannya Div Propam Polri dapat menjadi Satker dalam hal pertanggung
jawaban profesi yang lebih berkualitas, diantaranya adalah sebagai berikut :
• Kepala unit organisasi Polri di seluruh tingkatan belum

mampu

memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran
melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi maupun Sidang Disiplin.
Sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan
tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai.
• Masih adanya keengganan penyidik dalam menyidik Anggota Polri yang
melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan rasa solidaritas (Spirit de
Corps) yang dianggap berlebihan diantara sesama anggota Polri, terutama
yang masa pendidikan penyidik satu angkatan dengan terpidana atau
terpidana lebih senior daripada penyidik.
• Masih terdapatnya kekeliruan dalam hal penempatan anggota, sehingga
apabila terjadi penempatan anggota yang tidak tepat / bermasalah dapat
mengancam kerahasiaan suatu tugas yang diembannya.

• Masih ada tenggang rasa yang tinggi dari ankum untuk melakukan Sidang
Disiplin

terhadap

anggota.

Hal

ini

dikarenakan

masih

tingginya

pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif sehingga unsur-unsur
obyektif yang seharusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan.

BAB IV
HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

Guna mewujudkan pengelolaan program dan kegiatan Polri serta pengelolaan
keuangan negara pada Tahun Anggaran yang dianggarkan yang baik dan
akuntabel perlu dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta
Perbendaharaan

berdasarkan

standar

pemeriksaan

oleh

Inspektorat

Pengawasan Umum Polri, untuk sasaran pengawasan dan pemeriksaan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Polri.
Sayangnya, pengawasan dan akuntabilitas yang diinginkan tersebut menghadapi
sejumlah ancaman atau permasalahan yang kedepannya akan menggangu
implementasi keduanya. Namun, terdapat juga sejumlah peluang yang dapat
digunakan untuk menghadapi atau mengantisipasi ancaman atau permasalahan
yang dihadapi.
Adapun ancaman, permasalahan dan peluang di masa depan yang akan
dihadapi Polri dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas adalah sebagai
berikut:
a. Ancaman atau Permasalahan yang dihadapi
• Potensi munculnya tuntutan yang sangat besar dan terus menerus akan
pembenahan manajemen dan pengawasan internal
Manajemen dan pengawasan internal ini meliputi mekanisme reward and
punishment yang dnilai belum memberikan sanksi yang akuntabel dan adil
sekalipun Polri memiliki institusi seperti Komisi Etik, Irwasum, Irwasda,
Propam, P3D, akan tetapi masih belum mampu memberikan hukuman yang

memberikan efek jera bagi aparat kepolisian agar tidak melakukan
pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
• Tuntutan akan transparansi keuangan
Dimasa yang akan datang, dipastikan bahwa tuntutan akan transparansi
manajemen keuangan di tubuh kepolisian akan selalu menjadi perhatian
masyarakat.

Terutama

ketika

masyarakat masih

menilai

manajemen

keuangan Polri belum akuntabel ketika Badan Pemeriksa Keuangan masih
memberikan predikat disclaimer.
• Tuntutan akuntabilitas dalam hal rekruitmen
Salah satu isu yang paling disoroti oleh masyarakat berkaitan dengan
transparansi dan akuntabilitas Polri saat ini adalah tentang proses rekruitmen
Polri. Dimasa yang akan datang, akan semakin besarnya tuntutan
pengawasan dan akuntabilitas dalam hal rekruitmen dan penempatan
personil yang belum memperhatikan kebutuhan dan kapasitas.
• Respon negatif beberapa pihak Polri dalam menanggapi kritik
Dimasa depan, masih besar kemungkinan adanya respon negatif Polri
terhadap kritik dari berbagai pihak, seperti penyalahgunaan kewenangan dan
penyalahgunaan prosedur dalam penanganan berbagai kasus semisal
terorisme. Hal ini akan menjadi suatu hal yang kontra produkif dalam
perbaikan kinerja dan nama baik Polri dimasyarakat.
• Penanganan perkara yang cepat dan akuntabel
Penanganan perkara (penyelidikan dan penyidikan) dimasa yang akan dating
masih akan menjadi perhatian masyarakat. Penilaian yang masih akan
berkembang

adalah

penanganan perkara

masih

belum

cepat serta

penggunaan metode-metode yang bertentangan dengan prinsip hak asasi
manusia,

seperti

kasus

penyiksaan

di

tahanan-tahanan

penyalahgunaan senjata api.
• Tuntutan mengakses perkembangan laporan masyarakat

polisi

juga

Semakin besarnya keinginan masyarakat dan civil society untuk dapat
mengakses perkembangan laporan masyarakat akan tindakan-tindakan yang
tidak tepat atau menyimpang yang dilakukan personil Polri dilapangan.
• Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas personil hingga tingkatan
terbawah/lapangan
Semakin besarnya harapan masyarakat akan pengawasan personil Polri
sampai tingkat paling bawah di wilayah dan lapangan sehingga semakin
sedikit kemungkinan pelanggaran profesi dilakukan.
• Kenyamanan,

kemudahan

dan

singkat-waktunya

proses

pelaporan

masyarakat
Semakin tingginya harapan masyarakat akan kenyamanan, kemudahan dan
singkat-waktunya proses pelaporan masyarakat sebagai bagian dari proses
pengawasan masyarakat atas profesionalisme Polri dilapangan

b. Peluang yang bisa dimanfaatkan
• Dukungan Undang-Undang dan produk hukum lainnya
Terdapat ketentuan Perundang-Undangan serta Peraturan Pemerintah
lainnya

yang

dapat

dijadikan

pedoman

dalam

melakukan

kegiatan

pengawasan dan pemeriksaan seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara dan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 beserta revisi perubahannya
tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Selain itu, diberlakukannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dalam rangka mengamankan penyelenggaraan
Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara yang lebih
transparan dan bertanggung jawab.

• Dukungan produk hukum internal Polri
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008
tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang
Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat merupakan peluang bagi Polri
untuk mempercepat proses perubahan yang terjadi didalam Polri untuk
mencapai sasaran fase Trust Building.
• Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
Perkembangan teknologi informasi saat ini akan sangat membantu personil
Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Polri ditengah-tengah
masyarakat. Kemudahan tersebut diantaranya kemudahan mendapatkan
informasi yang dibutuhkan guna dilakukan cross check data yang lebih
akurat.
• Dukungan anggaran
Melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas merupakan tanggung
jawab yang harus dilaksanakan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini
tidak dapat dilaksanakan serta merta tanpa dukungan anggaran yang
memadai.

Terlaksananya

pengawasan

dan

dukungan

pemeriksaan

pada

anggaran
TAB

untuk

akan

melaksanakan

turut

mendorong

terlaksananya fungsi pengawasan dan akuntabilitas secara lebih baik .
• Peran serta dan dukungan masyarakat
Dukungan partisipasi masyarakat dan kepercayaan dari berbagai elemen
politik dalam rangka ikut serta mengawasi / melaporkan indikasi adanya
penyimpangan ke pihak Polri guna mewujudkan rasa keadilan dan jaminan
kepastian hukum tanpa diskriminatif.
• Dukungan Internasional
Dukungan internasional yang semakin bertambah terhadap Polri seiring
dengan meningkatnya kinerja Polri dalam sejumlah kasus terorisme dan
keamanan

lainnya

berpotensi

untuk

semakin

meningkatkan

kualitas

organisasi dan sumberdaya manusia Polri. Dukungan tersebut diantaranya

bisa berupa kemitraan strategis dan peningkatan kualitas personil Polri dalam
pengawasan

dan

implementasi

prinsip-prinsip

akuntabilitas

dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

PENINGKATAN PENGAWASAN ITWASUM
Pada program kerja Polri terutama program kerja ke-2 dari 13 program Kerja,
dinyatakan bahwa Polri akan melakukan peningkatan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur Polri. Adapun, prinsip pengawasan dan akuntabilitas yang
akan dikembangkan harus didasari atas dua perspektif, yaitu, pertama
bagaimana pengawas eksternal memanfaatkan pengawasan internal dan yang
kedua adalah bagaimana pengawasan internal mendukung pengawasan
eksternal.
Secara

mendetil,

kerangka

pengawasan

dan

akuntabilitas

yang

akan

dikembangkan kedepan dalam kerangka Itwasum meliputi:
a. Akuntabilitas Internal
Akuntabilitas internal ini meliputi apa yang dilakukan oleh Polri baik secara
organisasi maupun individu dapat dipertanggungjawabkan terhadap internal
organisasi Polri. Pelaksana fungsi tersebut adalah Itwasum dengan dukungan
Divpropam

b. Akuntabilitas Negara.
Akuntabilitas Negara disini termasuk seluruh kebijakan yang dilakukan Polri
yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik terhadap Negara.
Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Legislatif (Komisi III DPR),
Eksekutif (Menteri PAN dan RB, BPKP), dan Yudikatif (Pra Peradilan, CGS,
Pidana Umum).

c. Akuntabilitas Publik.
Akuntabilitas ini maksudnya adalah seluruh kebijakan yang dilakukan oleh
Polri harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat
umum. Pengawasan dalam hal ini adalah terhadap Civil Society atau pihakpihak

yang berasal dari masyarakat seperti media, organisasi non

pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.

d. Akuntabilitas terhadap Lembaga Independen
Akuntabilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban atas
kebijakan Polri dilakukan kepada lembaga independen yang ada. Lembaga
independen tersebut diantaranya adalah Kompolnas, BPK, Transparansi
Indonesia dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
pokok Polri.

PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL DIVISI PROPAM POLRI
Melihat perkembangan yang ada, Divpropam menetapkan bahwa sedikitnya
terdapat 4 (empat) perubahan paradigma untuk pengawasan internal, yaitu :
a. Fokus perhatian
Dalam hal ini terjadi perubahan dari mencari kesalahan menjadi mencegah
kesalahan. Terlihat di sini terdapat pergeseran dari pola korektif represif
menjadi pola preventif. Dalam teori manajemen, pola preventif ini jauh lebih
baik untuk organisasi, karena kita akan menghindari apa yang disebut dengan
biaya kesalahan (cost of mistakes).
b. Peran yang dimainkan

Dalam konteks ini, terjadi perubahan dari peran pemeriksa menjadi peran
konsultan. Sebagai pemeriksa, dia akan bersikap mencari kesalahan orang
lain, sedangkan sebagai konsultan dia akan menasehati serta mengingatkan
orang lain agar jangan sampai berbuat kesalahan. Jadi, di masa depan,
seorang pengawas internal haruslah memiliki mental sebagai konsultan.
c. Gaya kerja
Perubahan dalam hal ini adalah perubahan dari reaktif dan memeriksa
menjadi proaktif mengingatkan. Oleh karena itu, paradigmanya adalah harus
lebih banyak mencegah dan mengingatkan secara proaktif.
d. Paradigma keberhasilan
Perubahan paradigma disini adalah ketika terjadi perubahan dari yang semula
bangga jika menemukan banyak kesalahan orang (mental pemeriksa) lain
menjadi bangga apabila bisa mencegah orang lain berbuat kesalahan (mental
konsultan).

Berdasarkan kajian terhadap peran divisi propam berdasarkan visi, misi, tujuan,
sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, dan program polri, maka poin-poin
penting dari peran krusial dari divisi propam adalah:
a. Menyelenggarakan pengamanan internal, penegakan disiplin dan pelayanan
pengaduan masyarakat
b. Mewujudkan good governance dan clean governance
c. Mewujudkan polisi sebagai pelayanan masyarakat
d. Mewujudkan polisi berwibawa, bermoral dan berkinerja yang professional

e. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi
f. Mewujudkan kemampuan manajemen kepolisian yang efektif, efisien dan
akuntabel

Untuk dapat menjalankan peran penting tersebut dengan lebih baik lagi ke depan
nya, maka perlu untuk melakukan peningkatan peran divisi propam menjadi lebih
proaktif (pre-emptive dan preventive) dalam meningkatkan profesionalisme polisi
untuk mewujudkan good dan clean governance serta kepercayaan masyarakat,
selain reaktif (penegakan disipin, penyelidikan kasus-kasus pelanggaran, tindak
lanjut pengaduan masyarakat, dll).

Berangkat dari pemikiran tersebut, divisi propam saat ini mencanangkan
revitalisasi peran divisi propam tersebut, dan revitalisasi tersebut dirangkumkan
dalam peran 4-CO, yaitu:
a. Compliance Role
Konsep ini berbicara tentang peran untuk mendorong kesadaran, dengan
kata lain dengan memberikan pemahaman, mendorong kesadaran, dan
meningkatkan tindak tanduk polisi akan prinsip kepatuhan, akuntabilitas dan
etika profesi
b. Consultative Role
Dalam konteks ini, Divpropam berperan untuk pencegahan yaitu dengan
meningkatkan kerjasama internal dengan seluruh satuan kerja dan satuan
kewilayahan polri untuk memberikan pelayanan peningkatan kualitas (quality
improvement) dan peningkatan sistem kerja yang dapat mencegah terjadinya
kesalahan (risk management) pelanggaran, memberikan pembinaan bagi
peningkatan

kualitas

personel

polri,

dan

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat
c. Coordination Role
Peran yang akan dibangun dalam konsep ini adalah peran kemitraan dimana
disusun sebuah bentuk koordinasi untuk meningkatkan kerjasama eksternal
dengan seluruh pihak terkait (kompolnas, lsm, media, dll) dalam rangka
peningkatan pemahaman masyarakat terhadap standar profesi polisi,
peningkatan kontribusi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran
oleh polisi, peningkatan akses masyarakat untuk menyampaikan pengaduan
pelanggaran polisi, dan peningkatan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran
polisi
d. Corrective Role
Peran yang akan dibangun dalam hal ini adalah peran untuk penegakan
disiplin. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas (ketepatan dan

kecepatan) penyelesaian kasus pelanggaran personel polri dan penegakan
disiplin profesi untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak terjadi lagi
pelanggaran, memberikan pembinaan bagi peningkatan kualitas personel
polri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

Selain prinsip-prinsip pengembangan pengawasan dan akuntabilitas yang akan
digunakan

diatas,

terdapat

sejumlah

kerangka-kerangka

yang

perlu

diperkembangkan secara lebih spesifik tentang bagaimana harapan masa depan
akan pengawasan dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh
Itwasum dan Divpropam. Kerangka-kerangka tersebut diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas
aparat Polri harus berbasis pada orientasi masyarakat. Pada dasarnya,
masyarakat sangat memperhatikan aspek-aspek seperti kemudahan dalam
mengakses, mudah dipahami dalam penggunaan, memakan waktu yang

relatif sedikit, dan kerahasiaan yang terjamin. Apapun kebijakan atau program
yang akan dikembangkan oles Itwasum dan Div Propam diharapkan
memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam implementasinya.
b. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas
aparat Polri diharapkan tersusun secara sistematik dan jelas sehingga
masyarakat dapat memahami secara mudah tentang proses-proses dan
waktu yang akan mereka jalani dan habiskan.
c. Selain itu, pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip
akuntabilitas aparat Polri selayaknya menjangkau sejauh mungkin hingga
tingkatan wilayah terbawah atau terpencil. Tujuannya adalah untuk menekan
tingkat pelanggaran disiplin atau kebijakan yang tidak sesuai.
d. Pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip akuntabilitas
aparat Polri juga harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini karena sudah menjadi dasar bagi semua kebijakan Polri
sebagai penegak hukum untuk patuh dan menegakkan hukum, termasuk
pada dirinya sendiri,
e. Terakhir, pengembangan fungsi pengawasan dan implementasi prinsip
akuntabilitas aparat Polri akan memberi nilai lebih ketika pengembangan
tersebut

berbasis

teknologi

yang

efektif

(tepat

guna)

dan

efisien.

Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mampu menjembatani
ketidakmampuan menjadi mampu dalam kehidupan manusia. Kehidupan
manusia akan lebih mudah, tepat dan efisien ketika teknologi dilibatkan dalam
menghadapi permasalahan manusia.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
APARATUR POLRI

I.

Kebijakan

Kerangka kebijakan yang disusun oleh Itwasum dan Divpropam difokuskan untuk
peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparat Polri sebagai salah
satu lembaga Negara dibidang penegakkan hukum. Peningkatan kualitas ini
sendiri merupakan kewajiban bagi Polri sebagai bagian dari program reformasi
birokrasi yang dicanangkan pemerintah dengan sasaran untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, professional,
transparan dan akuntabel sesuai yang diamanatkan dalam RPJPN 2005 - 2025
dan RPJMN 2010 – 2014.
Kerangka kebijakan ini harus diarahkan untuk membantu menciptakan dua hal
yaitu pertama, menciptakan kondisi dan iklim kerja didalam internal Polri yang
menjunjung tinggi kedisiplinan, kompetisi yang sehat, profesional,

nilai-nilai

hukum dan hak asasi manusia, transparansi dan akuntabilitas menuju kualitas
aparatur Polri yang solid baik secara individu maupun organisasi.
Kedua, kerangka kebijakan ini harus diarahkan untuk mampu meningkatkan
kinerja personil Polri dilapangan dalam rangka melindungi, mengayomi, dan
melayani masyarakat sebagaimana terdapat dalam tugas pokok dan fungsi Polri
ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, kedua hal diatas merupakan
rangkaian akibat yang tak terpisahkan, dimana pelayanan yang membaik berasal
dari kondisi internal Polri yang baik.

Dengan demikian, untuk menciptakan peningkatan kualitas pengawasan dan
akuntabilitas aparat polri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut:
Membangun sebuah kebijakan yang meningkatkan kualitas pengawasan
dan

akuntabilitas

aparatur

Polri

dalam

semangat

kewajiban

akan

transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat untuk menciptakan
profesionalisme,
kepolisian,

guna

kedisiplinan,
mewujudkan

penegakkan
Good

hukum

Governance

dan

kode

sebagai

etik

cita-cita

pembangunan nasional.

II. Strategi
Pada dasarnya, kebijakan dan strategi adalah dua hal yang tak terpisahkan
karena keduanya saling berhubungan. Kebijakan merupakan gambaran umum
akan strategi-strategi yang akan disusun untuk mencapai sasaran yang
diinginkan organisasi. Dengan demikian, tepat tidaknya strategi dalam mencapai
sasaran organisasi akan ditentukan oleh baik tidaknya kebijakan yang disusun.
Kesimpulannya adalah, kebijakan dan strategi harus sinergis.
Uraian strategi dalam membangun sebuah kebijakan yang meningkatkan
kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri harus dapat mencerminkan
semangat perubahan dan perbaikan guna memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat. Sehingga, strategi-strategi yang dirancang harus didasari
oleh perspektif internal (organisasi Polri sendiri) dan eksternal (masyarakat dan
stakeholders Polri lainnya).
Strategi-strategi yang disusun dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
dan akuntabilitas internal aparatur Polri berpegang pada prinsip peran untuk
mendorong kesadaran (compliance role), pencegahan (consultative role),

kerjasama atau kemitraan (coordination role), dan penegakkan disiplin
(corrective role) yang keempatnya dijelaskan sebagai peran 4Co’s. Peran ini
sendiri akan diterapkan dalam empat tingkatan pengawasan internal yang terdiri
dari:
1. Pengawasan dan akuntabilitas ditingkat Internal
2. Pengawasan dan akuntabilitas ditingkat kenegaraan
3. Pengawasan dan akuntabilitas ditingkat masyarakat
4. Pengawasan dan akuntabilitas ditingkat lembaga independen

Berangkat dari kerangka kebijakan dan pemahaman diatas, maka strategistrategi yang dapat disusun adalah sebagai berikut.
a. Strategi I : Penyusunan dan pembukuan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dilingkungan Itwasum dan Divpropam yang berkaitan dengan fungsi
pengawasan dan akuntabilitas
Standar

Operasional

Prosedur

adalah

pedoman

atau

acuan

untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif
dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan
komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi
pemerintahan untuk mewujudkan good governance.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi
publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata
masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan
untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata hubungan
kerja dalam organisasi yang bersangkutan.
Dalam strategi ini, penyusunan dan pembukuan SOP akan menjadi panduan
akan

batas-batas

wewenang

dan

kewajiban

dari

pelaksana

fungsi

pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri (Auditor/Akreditor/Pemeriksa)
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

b. Strategi II : Membangun sentra pelayanan dan sistem informasi penanganan
pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi dan berorientasi
pada pengawasan profesionalisme, kedisiplinan dan hukum personil Polri
Pembentukan sentra pelayanan dan pengaduan terpadu merupakan salah
satu bentuk dari pengejawantahan sikap responsif Polri dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya. Strategi ini penting dikarenakan dengan
membangun sebuah sentra pelayanan dan pengaduan terpadu, maka
terdapat dua pihak yang akan mendapatkan kemudahan. Pihak pertama
adalah masyarakat, dimana masyarakat akan mendapatkan kemudahan
dalam menyampaikan laporan dengan waktu yang cukup singkat. Semua
pelayanan dan pengaduan dapat dilakukan dalam satu sentra pelayanan
terpadu yang kemudian akan meneruskan kepada desk atau bagian yang
mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti. Pihak kedua adalah pihak Polri
sendiri, dimana dengan adanya sentra pelayanan dan pengaduan terpadu,
fungsi pelayanan dan pengaduan akan jauh lebih efektif dan efisien dalam
implementasinya, terutama dalam pendistribusian pengaduan masyarakat
kepada bagian yang berwenang. Selain itu, sentra ini juga menjadi parameter
akuntabilitas Polri dimata masyarakat dikarenakan semua proses dan
perkembangan kasus yang dilaporkan dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat.
Konsep sentra pelayanan dan pengaduan terpadu ini akan semakin efektif
dan efisien dengan digunakannya teknologi informasi terkini dan mudah untuk

digunakan (user friendly). Selain itu, teknologi yang digunakan juga memiliki
ketahanan untuk berfungsi sebaik mungkin yang cukup lama. Hal ini jelas
akan menambah nilai guna, pelayanan dan ekonomi dari sentra pelayanan
dan pengaduan terpadu bagi masyarakat dan Polri sendiri.
c. Strategi III : Peningkatan kemampuan dan penyesuaian jumlah auditor (
dengan komposisi minimal 90 % auditor/akreditor/pemeriksa Polri/kepolisian,
10 % auditor keuangan) melalui program pendidikan auditor bersertifikasi
Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan
audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
Peningkatan kemampuan seorang auditor/akreditor/pemeriksa akan sangat
menentukan kualitas pengawasan dan akuntabilitas dari sebuah organisasi.
Peningkatan kualitas

auditor salah satunya adalah melalui program

pendidikan bersertifikasi yang bukan hanya meningkatkan kemampuan
seorang auditor sekaligus memberikan legitimasi akan standar auditor
professional melalui sertifikat profesi auditor.
d. Strategi IV : Pengembangan kerjasama dalam hal pengawasan, pengkinian
dan sinkronisasi kebijakan dengan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian
Keuangan.
Grand Strategy Polri 2005-2025 mengamanatkan pada Tahap ke-2 untuk
meningkatkan pembangunan Kerjasama (Partnership Building). Membangun
kemitraan Polri merupakan kunci dalam meningkatkan pelayanannya kepada
masyarakat, oleh karena itu Polri perlu melakukan kolaborasi dengan institusi
terkait maupun masyarakat untuk pembangunan kemitraan. Kemitraan
bermanfaat dalam memudahkan Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi nya sekaligus membantu meningkatkan kualitas personil Polri
dilapangan.
Dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas, institusi pemerintah yang
sangat erat kemitraannya dengan Polri adalah BPKP, BPK dan Kementerian

Keuangan. Kemitraan yang dibangun dengan ketiga institusi ini adalah dalam
hal peningkatan pengawasan, pengkinian aturan hukum, dan pelatihan serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
e. Strategi V : Memperoleh sertifikasi ISO berkaitan dengan penataan organisasi
dan tata kerja pengawasan
ISO (International Organisation for Standardization) adalah sebuah badan
pembuat standar

internasional yang

terdiri dari berbagai organisasi

standarisasi nasional. Kalau Indonesia seperti BSN. ISO didirikan pada 23
Februari 1947. Organisasi ini mengeluarkan secara resmi standar industri dan
komersial seluruh dunia. Kantor pusatnya berada di Geneva, Swiss.
Walaupun ISO adalah sebuah NGO, namun kemampuannya dalam membuat
standar sering menjadi semacam hukum yang dipatuhi di seluruh dunia. ISO
sendiri bertindak seperti sebuah konsorsium yan mempunyai hubungan dekat
dengan pemerintahan.
Salah satu aspek yang diberikan sertifikasinya oleh ISO adalah perihal
penataan organisasi dan tata kerja (manajemen) sebuah organisasi. Dengan
pemberian sertifikat ISO terhadap sebuah organisasi, organisasi tersebut
dinyatakan telah menerapkan sistem manajemen yang telah berstandar
internasional dimana semua pihak telah mengakui standar manajemen yang
digunakan.
Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri, penerapan penataan
organisasi dan tata kerja yang didasari oleh standar ISO yang telah diakui
secara

internasional

akan

meningkatkan

kualitas

pengawasan

dan

akuntabilitas Polri terhadap internal, masyarakat, Negara dan internasional.
f. Strategi VI : Pengawasan dengan pelibatan lembaga auditor independen
untuk melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan akuntabilitas
untuk kebutuhan internal
Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah pihak yang melakukan fungsi
pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau

organisasi. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu
perusahaan atau organisasi yang go public atau yang ingin melibatkan peran
serta masyarakat dalam pengawasan orgnisasi tersebut, perusahaanperusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi
yang tidak bertujuan mencari laba.
Salah satu kewajiban pengawasan dan akuntabilitas yang disampaikan
didalam kebijakan dan strategi ini adalah bagaimana pengawasan dan
akuntabilitas dilakukan terhadap lembaga independen untuk memberikan
pengawasan

dan

akuntabilitas

berganda

pengawasan

dan

akuntabilitas

internal.

guna
Dengan

memperkuat

proses

demikian,

proses

pengawasan secara eksternal dan internal mampu dilakukan dengan baik.

III. Agenda Aksi
Berdasarkan strategi dalam rangka mewujudkan kerangka kebijakan di atas,
maka perlu disusun sejumlah agenda aksi untuk masing-masing strategi agar
dapat terwujud peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur
Polri. Agenda aksi sendiri akan menjadi bentuk implementasi kebijakan dan
strategi

yang

telah

disusun

sehingga

dapat

terlihat

manfaat

serta

kekurangannya. Adapun agenda aksi tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut:

a. Agenda Aksi Strategi I
1) Pihak yang dilibatkan
-

Suprastruktur
Mabes Polri

-

Infrastruktur

Itwasum, Divpropam, BPKP, dan BPK
-

Substruktur
Akademisi universitas dan LSM

-

Obyek
Penyusunan SOP

-

Metode
Inventarisasi, penelaahan kelayakan, dan penyusunan

2) Langkah-langkah konkret
Melakukan penyusunan dan pembukuan SOP

yang

dimulai dari

pengumpulan sejumlah SOP yang berkaitan dengan pengawasan dan
akuntabilitas aparatur Polri terutama yang berhubungan dengan tugas
pokok dan dungsi Itwasum dan Divpropam
3) Tujuan
Auditor/akreditor/pemeriksa Itwasum dan Divpropam mengetahui langkahlangkah yang harus dilakukan dalam penanganan kasus pelanggaran
maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai SOP yang telah
ditentukan
4) Rincian Aksi
-

Memerintahkan

satker-satker

dibawah

pembinaan

Itwasum

dan

Divpropam untuk mengidentifikasi jenis-jenis prosedur yang merupakan
tupoksi mereka
-

Melakukan inventarisasi sistem dan prosedur apa saja yang diperlukan
dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Itwasum dan Divpropam dari satker

-

Melakukan penyusunan dokumen SOP

-

Mengajukan dokumen SOP yang telah dibukukan kepada pimpinan
untuk diperiksa dan disahkan penggunaan dan pelaksanaannya

5) Sasaran

Disusunnya

sebuah

buku

auditor/akreditor/pemeriksa

besar

Itwasum

atau
dan

dokumen
Divpropam

SOP
dalam

bagi
hal

penanganan kasus-kasus pelanggaran aturan, disiplin, kode etik, dan
profesi yang dilakukan oleh personil Polri, pengawasan penggunaan
anggaran dan pelaksanaan program kerja/tugas pokok dan fungsi
6) Indikator keberhasilan
-

Ditetapkan dan disahkan penggunaan buku besar atau dokumen SOP
yang telah disusun oleh pimpinan Polri, Irwasum dan Kadivpropam

-

Disosialisasikannya penggunaan dokumen SOP kepada seluruh aparat
Itwasum dan Divpropam baik ditingkat pusat maupun didaerah

b. Agenda Aksi Strategi II
1) Pihak yang dilibatkan
-

Suprastruktur
Mabes Polri

-

Infrastruktur
Itwasum, Divpropam, Konsultan (Manajemen dan Teknologi Informasi)

-

Substruktur
Vendor teknologi informasi dan Mitra konstruksi

-

Obyek
Pembangunan Sentra pelayanan dan pengaduan

-

Metode
Inventarisasi pelayanan, perencanaan sistem dan fasilitas fisik,
pelatihan, dan pelaksanaan

2) Langkah-langkah konkret
Melakukan pembangunan sentra pelayanan dan sistem

informasi

penanganan pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi
mulai dari tahap inventarisasi pelayanan dan pengaduan didalam

lingkungan Itwasum dan Divpropam hingga mulai beroperasinya sistem
dan fasilitas dari sentra pelayanan dan pengaduan tersebut.
3) Tujuan
Memudahkan masyarakat untuk menyampaikan laporan dan pengaduan
kepada Polri perihal pelanggaran aturan, disiplin, kode etik, dan profesi
yang dilakukan oleh personil Polri untuk dapat dilakukan tindakan
sebagaimana mestinya.
4) Rincian Aksi
-

Inventarisasi akan fungsi pelayanan yang berada dalam pembinaan
Itwasum dan Divpropam Polri

-

Observasi atas kondisi fisik dan sistem yang telah dijalankan selama ini

-

Perencanaan fisik dan penataan sistem

-

Pelaksanaan pembangunan fisik dan sistem berbasis teknologi

-

Pelatihan sumber daya manusia (operator dan maintenance)

-

Pengoperasian sentra pelayanan dan pengaduan terpadu

5) Sasaran
Tersedianya fasilitas fisik, sistem dan sumber daya manusia dari sentra
pelayanan dan pengaduan 100 % siap operasi untuk melayani masyarakat
dan mempermudah Polri dalam penanganan laporan masyarakat
6) Indikator keberhasilan
-

Fasilitas fisik, sistem dan sumber daya manusia dari sentra pelayanan
dan pengaduan berbasis teknologi berfungsi sebagaimana yang
direncanakan

-

Masyarakat merasa antusias, puas dan terbantu atas pelayanan dari
sentra pelayanan dan pengaduan yang telah berjalan

c. Agenda Aksi Strategi III
1) Pihak yang dilibatkan
-

Suprastruktur

Mabes Polri
-

Infrastruktur
Itwasum, Divpropam, BPKP

-

Substruktur
Universitas, lembaga pendidikan/sertifikasi auditor

-

Obyek
Peningkatan kemampuan Auditor dan sertifikasi

-

Metode
Inventarisasi profil auditor yang ada, pemberian pelatihan/pendidikan

2) Langkah-langkah konkret
Memberikan pendidikan tambahan bersertifikat dan berstandar minimal
Nasional atau Nasional kepada Auditor/akreditor/pemeriksa Polri dan
keuangan dilingkungan Itwasum dan Divpropam.
3) Tujuan
Terciptanya

peningkatan

kualitas

pengawasan

oleh

auditor/akreditor/pemeriksa Polri dan keuangan secara internal agar
mampu menekan jumlah pelanggaran oleh personil Polri.
4) Rincian Aksi
-

Melakukan inventarisasi terhadap jumlah auditor polri dan keuangan

-

Menentukan standar sertifikasi seperti apa yang akan digunakan

-

Mengajukan kemitraan dengan lembaga sertifikasi auditor

-

Melaksanakan pelatihan atau pendidikan tambahan bersertifikat untuk
auditor polri dan keuangan

5) Sasaran
-

Tersedianya jumlah auditor polri dan auditor keuangan yang sesuai
dengan kebutuhan pengawasan

-

Peningkatan jumlah kualitas dan kuantitas auditor bersertifikat dalam
pembinaan Itwasum dan Divpropam

6) Indikator keberhasilan

-

Komposisi auditor yang terdiri atas 90 % auditor Polri dan 10 % auditor
keuangan

-

Seluruh

auditor

yang

berada

dalam

pembinaan Itwasum

dan

Divpropam telah bersertifikasi

d. Agenda Aksi Strategi IV
1) Pihak yang dilibatkan
-

Suprastruktur
Mabes Polri

-

Infrastruktur
Itwasum, Divpropam, BPKP, BPK dan Kementerian Keuangan

-

Substruktur
Universitas

-

Obyek
Pengembangan kerjasama dalam hal pengawasan, pengkinian dan
sinkronisasi kebijakan dengan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Kementerian Keuangan.

-

Metode
Inventarisasi aturan hukum, koordinasi

2) Langkah-langkah konkret
Melakukan

langkah-langkah

kerjasama

dalam

pengkinian

dan

kebijakan

dengan

sinkronisasi

hal

pengawasan,

Badan

Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan Kementerian Keuangan mulai dari inventarisasi produk hukum yang
baru hingga langkah-langkah pengkoordinasian
3) Tujuan

Seluruh auditor/akreditor/pemeriksa Polri dan keuangan mengetahui
aturan hukum terkini dan mitra kerja instansi pemerintah lainnya yang
dapat membantu dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya dilapangan
4) Rincian Aksi
-

Persiapan internal Itwasum dan Divpropam sebelum rapat koordinasi
dengan pihak BPK, BPKP dan kementerian keuangan

-

Pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak BPK, BPKP dan
kementerian keuangan

-

Menyepekati poin-poin kerjasama dengan pihak BPK, BPKP dan
kementerian keuangan serta mekanisme koordinasi aturan hukum baru
seputar pengawasan dan akuntabilitas

-

Melakukan sosialisasi kepada anggota

5) Sasaran
-

Tersosialisasi dan terkoordinasi nya aturan hukum yang baru dalam hal
pengawasan dan akuntabilitas

-

Terbentuknya kerjasama antara Polri dan BPK, BPKP dan kementerian
keuangan dalam rangka peningkatan pengawasan dan akuntabilitas

6) Indikator keberhasilan
-

100 % aturan hukum baru mampu disosialisasikan dan dikoordinasikan
pada auditor Polri dan keuangan

-

Terciptanya iklim kerjasama yang saling menguntungkan antara Polri
dan BPK, BPKP dan kementerian keuangan dalam rangka peningkatan
pengawasan dan akuntabilitas

e. Agenda Aksi Strategi V
1) Pihak yang dilibatkan
-

Suprastruktur
Mabes Polri

-

Infrastruktur

Itwasum, Divpropam, Konsultan manajemen,lembaga penerbit ISO
-

Substruktur
Universitas, LSM

-

Obyek
Penetapan manajemen berstandar ISO

-

Metode
Konsultasi, kajian dan implementasi

2) Langkah-langkah konkret
Melakukan sejumlah langkah-langkah persiapan dan perbaikan untuk
penerapan

sistem

manajemen

berstandar

ISO

mulai

dari

tahap

perencanaan hingga implementasi
3) Tujuan
Menerapkan manajemen mutu pelayanan berstandar ISO, terutama dalam
hal pengawasan dan akuntabilitas
4) Rincian Aksi
-

Mengadakan rapat internal Itwasum dan DIvpropam dalam rangka
persiapan

-

Melakukan sosialisasi penerapan standar manajemen berstandar ISO

-

Melakukan tahap pendampingan implementasi manajemen berstandar
ISO oleh konsultan manajemen

-

Mengajukan sertifikasi ISO atas impelementasi manajemen kepada
ISO

-

Itwasum dan Divpropam menjalani proses pengujian dokumen dan
implementasi ISO

-

Pemberian sertifikat ISO

5) Sasaran
Terlaksananya implementasi ISO dalam hal manajemen dan tata laksana
organisasi terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas
Diakuinya implementasi manajemen yang dilakukan oleh ISO

6) Indikator keberhasilan
-

Implementasi ISO berhasil dilaksanakan 100 %

-

Diberikannya sertifikasi ISO dibidang manajemen dan tata laksana
organisasi oleh ISO

f. Agenda Aksi Strategi VI
1) Pihak yang dilibatkan
-

Suprastruktur
Mabes Polri

-

Infrastruktur
Itwasum, Divpropam

-

Substruktur
Lembaga audit independen

-

Obyek
Pelibatan lembaga auditor independen untuk melakukan pengawasan
dan melakukan pemeriksaan akuntabilitas untuk kebutuhan internal

-

Metode
Konsultasi, kajian dan implementasi

2) Langkah-langkah konkret
Melakukan pelibatan auditor independen untuk melakukan pengawasan
dan melakukan pemeriksaan akuntabilitas untuk kebutuhan internal mulai
dari proses seleksi hingga penerimaan laporan audit
3) Tujuan
Menciptakan proses pemeriksaan secara berganda untuk mendukung
legitimasi audit internal
4) Rincian Aksi

-

Mengadakan rapat internal itwasum dan Divpropam dalam rangka
persiapan

-

Melakukan seleksi pihak lembaga auditor independen yang akan
digunakan

-

Melakukan pertemuan dengan lembaga auditor independen untuk
persiapan proses assesement

-

Proses pemeriksaan oleh lembaga auditor independen

-

Penyerahan laporan akhir lembaga auditor independen kepada Polri

-

Melakukan kajian antara laporan audit yang dilakukan oleh Polri
dengan laporan audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen

5) Sasaran
-

Dilaksanakannya proses audit oleh lembaga audit independen

-

Diterimanya dokumen laporan audit oleh pihak lembaga audit
independen

6) Indikator keberhasilan
-

Laporan audit auditor independen memiliki perbedaan hasil yang
rendah dengan audit internal yang dilakukan oleh Polri

-

Laporan auditor independen tidak memiliki disclaimer

PENUTUP

Kesimpulan
Secara teoritis dan organisasional, fungsi controlling yang terdapat di lingkungan
Polri, terdapat dua divisi yang melakukan fungsi controlling, yaitu Itwasum
(Inspektorat Pengawasan Umum) dan Div Propam (Divisi Pertanggung Jawaban
Profesi dan Pengamanan Internal). Perbedaan Itwasum dan Div Propam terletak
pada obyek yang dikontrol, hal ini tersurat di dalam tugas dan fungsi masingmasing.
Tugas dari Itwasum adalah membantu Kapolri dalam menyelenggarakan
pengawasan dan pemeriksaan umum serta perbendaharaan dalam lingkungan
Polri termasuk satuan – satuan organisasi non struktural yang berada dibawah
pengendalian Kapolri. Obyek yang menjadi perhatian khusus Itwasum dalam
menjalankan

tugasnya

adalah

hal-hal

yang

bersifat

administratif

dan

keorganisasian secara menyeluruh.
Sementara, tugas Div Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi
pertanggungjawaban
pengamanan

profesi,

personil,

pengamanan

materiil,

kegiatan

internal
dan

Polri

bahan

yang

meliputi

keterangan

serta

pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum di
lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya
penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS. Obyek yang menjadi perhatian
khusus Div Propam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat
pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat
personal.
Landasan yuridis bagi Polri untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan
akuntabilitas aparatur Polri antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No

XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005, Program
Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014), Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat
Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi
pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggungjawab pemerintah atau
negara, sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak

terpisahkan dari

penyelenggaraan pemerintahan, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus
memiliki kualitas pengawasan dan akuntabilitas yang baik secara internal maupun
eksternal.
Selain itu, peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri
merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan Good Governance yang
mempunyai

tujuan

menciptakan

pemerintahan

yang

bersih,

profesional,

akuntabel dan transparan.
Konsepsi peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri
disusun

dengan

kerangka

paradigma

baru

pengawasan

internal

yang

menitikberatkan pada fokus perhatian, peran yang dimainkan, gaya kerja, dan
paradigma keberhasilan. Poin-poin penting dari peran krusial pengawasan dan
akuntablitas aparatur Polri yang dibina oleh Itwasum dan Divpropam diantaranya
menyelenggarakan pengamanan internal, penegakan disiplin dan pelayanan
pengaduan masyarakat, mewujudkan good governance dan clean governance,
mewujudkan
berwibawa,

polisi

sebagai

bermoral

dan

pelayanan
berkinerja

masyarakat,
yang

mewujudkan

professional,

polisi

mewujudkan

kepercayaan masyarakat terhadap polisi, dan mewujudkan kemampuan
manajemen kepolisian yang efektif, efisien dan akuntabel.
Strategi-strategi yang disusun berpegang pada prinsip peran untuk mendorong
kesadaran (compliance role), pencegahan (consultative role), kerjasama atau
kemitraan (coordination role), dan penegakkan disiplin (corrective role) yang
keempatnya dijelaskan sebagai peran 4Co’s. Peran ini sendiri akan diterapkan
dalam empat tingkatan pengawasan organisasi yang terdiri dari tingkat internal,
kenegaraan, masyarakat dan lembaga independen.
Rekomendasi
Perlu segera ditingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
pengemban fungsi pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri karena elemen
penting untuk mewujudkan good governance dalam Polri salah satunya adalah
kualitas pengawasan dan akuntabilitas yang baik dalam tubuh Polri
Kualitas dan kuantitas Peraturan Kapolri harus diproyeksikan untuk mendukung
program peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur Polri.
Tujuannya adalah supaya program ini mendapat legitimasi dan dukungan penuh
dari pimpinan Polri supaya berlaku dan berjalan secara maksimal.
Perlunya ada evaluasi secara berkala yang terus menerus untuk menjaga
pelaksanaan program peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas
aparatur Polri ini tetap berjalan pada jalurnya. Keberlanjutan program ini sangat
penting bagi kredibilitas transparansi dan akuntabilitas organisasi Polri.

