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ABSTRAK
Fungsi DPRK salah satu yang penting pemerintahan di daerah,
DPRK dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam
menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan dari
garis yang sudah ada. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan
terkendala minimnya pengawasan di internal dan eksternal Gampong, tapi
juga kurangnya kemampuan sebagian perangkat gampong dalam
pengelolaan dana Gampong dan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada
tahapan pertanggungjawaban dana gampong. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data
diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data skunder. Data
primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara
langsung dengan informan sedangkan data skunder diperoleh dari
penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan
bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK
dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum tersusunya agenda
pengawasan dan mekanisme tindaklanjut dalam pelaporan hasil
pengawasan di DPRK fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan
merupakan fungsi yang melekat dan tidak terbatas dalam
pelaksanaannya, sehingga agenda yang mencakup aspek pengelolaan
pengawasan meliputi penentuan arah kebijakan pengawasan. Solusinya
dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan
pansus langsung turun ke lapangan untuk mengadakan pengawasan
meninjau pelaksanaannya pembangunan dan biasanya dilaporkan ke
kecamatan atau gampong yang ada di Aceh Utara. Dapat ditarik
kesimpulan dalam penelitian ini pengawasan DPRK bertujuan menjamin
pemerintah daerah menjalankan program sesuai rencana dan ketentuan
perundangan berlaku. Fungsi pengawasan DPRK sesungguhnya sistem
pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan
teknis administrasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK sampai
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saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya
pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRK
belum dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa
pengawasan DPRK kurang efektif serta solusi yang dihadapi
menjalankan fungsi pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang
baik.
Kata Kunci: Fungsi
Pengawasan
DPRK,
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
ABSTRACT
The DPRK functions one of the most important governance in the region,
the DPRK can exercise control over the executive, so that in carrying out its
duties the executive does not deviate from the existing line. In the implementation
of supervision in the field is constrained by the lack of supervision in the internal
and external Gampong, but also the lack of ability of some gampong devices in the
management of Gampong and planning funds, implementation, to the stage of
accountability of gampong funds. This research uses qualitative method with
descriptive approach, collecting data obtained by two ways that is primary data
and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct
interviews with informants while secondary data obtained from literature research
is by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this
research. The result of the research indicates that the implementation of the DPRK
oversight function in the administration of the government, the absence of
supervisory agenda and the follow-up mechanism in reporting the results of
supervision in the DPRK oversight function which is assumed by the council is
an inherent and unlimited function in the implementation, so the agenda covering
the supervision management aspect includes determination direction of
supervisory policy. The solution in the supervision of the governance is that the
special committee is executed directly to the field to monitor the implementation of
the development and is usually reported to the kecamatan or gampong in North
Aceh. Can be drawn the conclusion in this study DPRK supervision aims to
ensure local governments run programs according to the plan and the provisions
of legislation apply. The DPRK's oversight function is in fact a more strategic
political oversight system and not a technical oversight of the administration and
the implementation of the DPRK's oversight function to date is still considered
not optimal in supervising the running of the local government. The supervisory
function undertaken by the DPRK has not yet been felt by the community, so it
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appears that the DPRK's supervision is less effective and the solution faced in
carrying out supervisory functions towards good governance.
Keywords: DPRK Supervision Function, North Aceh Regency Governance.

PENDAHULUAN
Pembentukan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota memiliki DPRK yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai
kewajiban menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan Pemda di
hadapan Rapat Paripurna DPRK.
Konsep kerjasama antara unsur-unsur di daerah khususnya di
kabupaten/kota dalam menciptakan pembangunan yang nyata dan
bertanggung jawab didasarkan pada prinsip desentralisasi. Sehingga
sinergi antara UUPD dan UUMD3 harus sejalan dalam menciptakan
pembangunan yang nyata dan bertanggungjawab.
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa
antara legislatif dan pemerintah daerah mempunyai fungsi masingmasing, walaupun demikian bukan berarti legislatif dan Pemerintah
Daerah berjalan sendiri-sendiri. Sehubungan dengan posisi DPR yang
kuat karena berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, tugas dan
wewenang legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewadahi
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Akan tetapi berbagai kasus yang terjadi dilingkungan DPRK
belakangan ini mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRK sebagai
lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya
adalah bahwa banyak kelompok dalam DPRK sendiri belum mampu
melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya,
jika DPRK tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih
dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif
dan sekedar menjadi alat politik kepentingan.
Lemahnya pengawasan oleh DPRK, diindikasikan dari banyaknya
pengaduan
masyarakat
tentang
ketidakberesan
pelaksanaan
pembangunan. Namun disayangkan tidak mendapat respons dan
perhatian yang memadai oleh anggota DPRK. Fungsi pengawasan masih
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dianggap sepele oleh mayoritas anggota DPRK. Fungsi pengawasan
disinysalir banyak menyimpang, khususnya dana gampong oleh DPRK
Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 akan memperoleh kucuran
dana desa sebesar Rp 635 milyar dari Pemerintah Pusat ditambah Alokasi
Dana Gampong (ADG) dari Pemkab Aceh Utara Rp 107 milyar. Secara riil
sebanyak 852 gampong (desa) dari 27 kecamatan dapat perolehan dana
bantuan. Dari pengalaman tahun 2016 lalu penggunaan Dana Gampong di
berbagai kecamatan di Aceh Utara sering menjadi masalah bahkan hingga
berkasus. Berdasarkan tugas dan wewenang DPRK yang telah disebutkan
di atas, maka hal tersebut akan membawa sebuah konsekuensi yaitu,
meningkatkan peran dan fungsi dari badan legislatif daerah atau DPRK
baik mengenai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi
anggaran, terkait fungsi yang disebutkan, Undang-Undang Nomor 27
tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRK, juga
telah mengatur tentang fungsi yang sama, fungsi DPRK kabupaten/ kota
diatur dalam pasal 343.
Fungsi DPRK salah satu yang penting pemerintahan di daerah,
DPRK dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam
menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpanganpenyimpangan dari garis yang sudah ada. Fungsi pengawasan ini
merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi tindakan/kebijakan
pemerintah. Dalam hal itu, badan legislatif/ DPRK memiliki hak
interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan
penyelidikan).
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Teoritis di sebagian literatur penulisan ilmiah disebut juga
berdasarkan teori yang digunakan maka akan menciptakan atau
memecahkan masalah yang dikaji dan akan terlihat kerangka pemikiran
untuk mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka
digunakan konsep Teori Trias Politica sebagai teori utama dan teori serta
konsep pendukung lainnya..
Teori Trias Politica
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Konsep Trias Politica adalah teori yang membagi kekuasaan
pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif,
eksekutif dan yudikatif. Ajaran dari Teori Trias Politica ini bertentangan
dengan kekuasaan raja pada zaman Feodalisme dalam abad pertengahan.
Pada zaman itu yang memegang kekuasaan dalam negara ialah seorang
raja, yang membuat sendiri Undang-Undang, menjalankannya dan
menghukum segala pelanggaran atas Undang-Undang yang dibuat dan
dijalankan oleh raja tersebut.
Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham
mengenai kekuasaan yang tertumpuk di tangan raja menjadi lenyap. Pada
saat itu timbul gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang
dipelopori oleh Montesquieu. Yang membagi kekuasaan negara menjadi 3
kekuasaan yaitu :
a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat Undang-Undang).
b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang).
c. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili).
1). Kekuasaan Legislatif (Legislatif Powers)
Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat UndangUndang Pembuatan Undang-Undang harus diberikan pada suatu badan
yang berhak khusus untuk itu. JIka penyusunan Undang-Undang tidak
diletakkan ada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan
atau tiap orang mengadakan Undang-Undang untuk kepentingannya
sendiri.
Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan
harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat
yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi
untuk menyusun Undang-Undang yang dinamakan legislatif. Legislatif
ini sangatlah penting di dalam kenegaraan, karena Undang-Undang ibarat
yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang
menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara.
Sebagai badan pembentuk Undang-Undang maka legislatif itu
hanyalah berhak untuk mengadakan Undang-Undang saja, tidak boleh
melaksanakannya. Untuk menjalankan Undang-Undang itu haruslah
diserahkan kepada suatu badan lain.
Sedangkan menurut Kelly (2011: 34) menyebutkan pula bahwa
diantara ketiga lembaga yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus
ada saling melakukan check and balances, sehingga tidak ada satu lembaga
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yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada lembaga yang lain.
Pembagian kekuasaan yang disebutkan Montesquieu antara lain:
1. Lembaga legislatif, yang terdiri dari orang-orang tertentu yang
dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai refleksi dari
kedaulatan rakyat, mediator dan komunikator diantara rakyat dan
penguasa, dan agretor aspirasi,
2. Lembaga eksekutif, yakni raja atau di era modern dikenal sebagai
presiden yang menjalankan undang-undang, dan
3. Lembaga yudikatif, yakni lembaga peradilan yang bertugas untuk
menegakkan keadilan.
Asumsi dasar yang menjadi penopang lahirnya ide separation of
power adalah adanya pemikiran mengenai bahwa kebebasan akan hilang
ketika orang yang sama berada dalam satu badan pemerintahan/kerajaan
atau satu orang menjalankan tiga kekuasaan dan pemikiran bahwa
pelaksanaan lembaga eksekutif dan legislatif yang sama pada satu orang
atau satu badan akan mengurangi kebebasan. Oleh karenanya, lahirlah
pemikiran mengenai Trias Politika yang berimplikasi pada:
1. Terjaminnya kebebasan politik bagi rakyat,
2. Mendeklarasikan kekuatan ilihayah bangsawan dan raja meskipun
tetap diakuinya hak istimewa para bangsawan lewat kabinet dua
kamar yang saling mengontrol dan mengawasi check and balance, dan
3. Metode terbaik menghindari penyimpangan otoritas.
2). Kekuasaan Eksekutif (Executive Powers)
Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan
Undang-Undang. Kekuasaan menjalankan Undang-Undang ini dipegang
oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya
menjalankan segala Undang-Undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari
kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada pejabat-pejabat
pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan
pelaksana Undang-Undang (badan eksekutif). Badan inilah yang
berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.
3). Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Judicative
Powers)
Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan
mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban untuk mempertahankan
Undang-Undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat.
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Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara
yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap pelanggaran UndangUndang yang telah diadakan dan dijalankan.
Walaupun para hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara
(eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan
mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara
yang mengangkatnya, bahkan yudikatif adalah badan yang berhak
menghukum kepala negara, jika kepala negara melanggar hukum. Sekian
dari informasi ahli mengenai pengertian Trias Politica, semoga tulisan
informasi ahli mengenai pengertian Trias Politica dapat bermanfaat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif-Deskriptif.
Penelitian ini lebih menonjolkan proses dan makna (persfektif subjektif),
pengumpulan data dilapangan dan menganalisis serta menarik
kesimpulan juga menjadi faktor utama dalam penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data-data
yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
Dalam penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus
disesuaikan dengan kemyataan dilapangan, jadi tidak menggunakan
desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat
diubah. Jadi penelitian ini masih bersifat sementara karena bisa berubah
dalam hasil penelitian (Lexy J.Moleong, 2010: 11-13).
Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang
dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.
Diantaranya adalah:
1. Bapak Boy (anggota Komisi C DPRK)
2. Bapak Muslem(anggota Risalah DPRK)
3. Bapak Fuad (anggota Biro Tata Pemerintahan)
4. Dr Rasyidin (akademisi)
5. Ibu Laila Hanum (Kabid BPM)
6. Ibu Salma (Kasi BPM)
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK dalam penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara. Dalam ilmu manajemen,
pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi
manajemen.
Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh
Handayaningrat (2011: 144) mengemukakan dan menyebutkan tentang
pengawasan bahwa:
Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social
control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan
terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu,
tindakan yang dapat dilakukan adalah:
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat
esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar
kegiatankegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari
rencana yang telah di tetapkan. Kegiatan organisasi betapa pun
kecilnya, akan kurang berjalan sesuai dengan yang di harapkan
apabila tanpa ada pengawasan.
Dengan pengawasan akan di ketahui keunggulan dan kelemahan
dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi
bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi
seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran,
membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau
menugaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan
merupakan fungsi manajemen di mana setiap manajer harus
melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang di kerjakan
sesuai dengan yang di kehendaki.
Menurut Halim dan Theresia dalam Damayanti (2012: 44)
menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua)
yaitu “1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau
atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah
daerah terhadap bawahannya. 2. Pengawasan fungsional yang dilakukan
oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop,
Itwilkab/kota”.
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Dengan kewenangan yang ada terkait dengan teori pengawasan
menurut Menurut Joseph A. Maciarello dalam Nawawi, proses
pengawasan itu mencakup: Expection (merumuskan apa yang diinginkan
dari kekayaan yang dimiliki), Alocation (mengalokasikan sumber yang
ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut), monitoring
performance (mencatat dan memonitor hasil kerja), corrective actions
(melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan
yang ditetapkan).
Pelaksanaan pengawasan efektif dapat tercapai jika pengawasan
bersifat objektif, preventif, adanya keluwesan dalam pengawasan dan
pengawasan harus memperhatikan pola dasar organisasi. Pelaksanaan
pengawasan yang lebih penting yaitu pengawasan bukan mencari siapa
yang melakukan kesalahan, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil
pelaksanaan pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang. Seketika hal di
atas telah dilakukan maka dalam hal ini menurut teori efektivitas hukum
bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum tidak saja di perlukan
norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai
substansi hukum (legal substance), tetapi diperlukan juga lembaga atau
badan penggeraknya sebagai struktur hukum legal structure dan dengan
didukung oleh perilaku hukum atau kultur hukum legal culture seluruh
komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini
dikatakan sebagai sebagai susunan sistem hukum there element of legal
system oleh Lurence M. Friedmen.
Adanya teori di atas terkait dengan pengawasan yang dilakukan
oleh DPRK bahwa seharusnya apabila peraturan daerah tersebut tidak
sesuai dengan suatu hasil yang diharapkan maka haruslah ada suatu
tindakan yang dilakukan agar perda tersebut berfungsi sesuai dengan
kehendak masyarakat. Artinya dalam hal ini pengawasan politis yang
dimaksud bukan hanya strategis dan teknis administrasi tetapi lebih
kepengawasan yang bersifat penerapan dalam suatu bentuk kebijakan
yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif terhadap masyarakat.
Jadi dalam hal ini dapat dibantahkan bahwa DPRK selama ini
bukan hanya mengawasi dalam hal strategi dan teknis administrasi tetapi
lebih kesemua kebijakan pemerintah yang menyalahi aturan yang telah
ada dalam hukum positif di Indonesia. DPRK yang sekaligus menjadi
anggota partai politik tertentu semestinya dapat menjadi bagian dari
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sistem yang mengkritisi kinerja eksekutif dan aturanaturan yang
dijalankan dalam pemerintahan eksekutif.
Akan tetapi, tidak semua di DPRK memiliki sikap yang kritis
terhadap Pemerintah Daerah. Kondisi ini bukan hanya meliputi anggota
dewan yang berasal dari partai yang berkuasa, tetapi juga anggota DPRK
di luar partai yang berkuasa seringkali berpihak pada partai yang
berkuasa. Dalam penerapan hal ini memang dibenarkan karena dapat
dilihat dalam pemilu 2014 yang telah lalu banyaknya masyarakat sendiri
yang memilih wakil rakyatnya bukan karena kemampuan akan tetapi
karena materi yang diberikan, hal inilah juga yang menyebabkan lembaga
DPRK kurang banyak bekerja untuk rakyat dikarenakan rakyatnya sendiri
yang tidak memilih dengan penilaian kriteria yang benara-benar
menjalankan tugas dengan baik.
Sementara hambatan dan pencapaian serta tindakan anggota DPRK
untuk melakukan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja
pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini mengandung makna penting,
baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi
pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme
peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan
dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan
ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa
tindakan perbaikan (Kartiwa, 2010: 23).Tujuan utama pengawasan DPRK,
antara lain:
a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan
rencana;
b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat
terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan
penyimpangan;
d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya Kartiwa (2010: 24) menyebutkan juga DPRK memiliki
kebebasan dalam menentukan cara melaksanakan fungsi pengawasan
asalkan saja tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Ada beberapa cara yang selama ini sering digunakan oleh DPRK
dalam melaksanakan fungsi pengawasan, antara lain :
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a. Mendalami
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
lewat
pembahasan usulan anggaran untuk APBD.
b. Mendalami realisasi anggaran tahun sebelumnya dan laporan
keuangan triwulan, satu semester atau pada Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.
c. Membuat peringatan, pertanyaan, usulan perbaikan atas
kebijakan pemerintah daerah lewat sambutan pandangan umum
atau pandangan akhir dari fraksi-fraksi DPRD atau peringatan
langsung ketika mengadakan kunjungan kerja atas pelaksanaan
proyek-proyek pembangunan dan kegiatan pelayanan publik.
Kartiwa (2010: 24) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK selama
ini dirasakan oleh masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal.
Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK,
antara lain :
a. Belum maksimalnya penyusunan rencana kerja DPRD dalam
setahun kerja.
b. Bentuk pengawasan lebih banyak bersifat reaktif dan sporadik.
c. Masih jarang DPRK menyediakan atau memanfaatkan ruang
laporan terbuka (seperti Kotak Pos) sebagai wadah laporan
masyarakat.
d. Belum adanya metodologi pengawasan yang berkenaan dengan
masalah metode pengawasan pembagian dari satuan anggota
komisi, jangka waktu pengawasan, cara pencarian data yang
maksimal.
e. Kurang proaktif dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait
usulan
kegiatan
pembangunan
termasuk
di
daerah
pemilihannya.
f. DPRK cenderung hanya berperan secara normatif dan tidak bisa
melakukan pengawasan secara detail karena kepala daerah
menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa dan
diamati. DPRK tinggal menerima hasil akhir untuk
menandatangani persetujuan.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan yang
unik di dalam ketatanegaraan kita, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 MPR, DPR, DPD dan DPRD menjelaskan; bahwa DPRD merupakan:
Unsur pemerintahan daerah, unsur pemerintah(an) daerah lainnya
adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala
daerah. Pengertian unsur pemerintahan mengartikan bahwa DPRD
merupakan bagian manajemen pemerintahan daerah untuk
mencapai tutuannya. Sedangkan kedudukan lainnya, DPRD
sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilihan
umun dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, legislasi,
anggaran dan pengawasan sebagai representasi rakyat di propinsi,
maupun kota/Kabupaten. Kedudukan yang unik ini membawa
problematika dalam memposisikan kedudukannya, yang seakan
bukan lembaga politik dan bukan eksekutif yang mengendalikan
pemerintahan.
Sebagaimana Kartiwa (2010: 25) dalam manajemen umum,
pengeloalaan pemerintah setidaknya mempunyai 4 fungsi dasar, yakni:
perencanaan, pegorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian.
Perencanaan yang cermat, karakter kepemimpinan yang handal dan
struktur organisasi yang rapi, tidak cukup menjamin pengelolaan
pemerintah di daerah akan berlangsung efektif dan mencapai tujuan
sesuai dengan rencana yag telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam
pemerintahan sangat diperlukan. Fungsi pengawasan yang baik akan
menjamin proses pencapaian tujuan dari keseluruhan dan bagian-bagian
dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah sub fungsi
pengendalian terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah
membutuhkan sebuah fungsi pengawasan yang mampu memberi ”tanda
bahaya” jika terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan DPRK bukan
saja merupakan sebuah proses untuk memantau kegiatan yang
dilakukan oleh eksekutif agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Ia juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi.
Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang
efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan
pemerintah.
Sebenarnya DPRK adalah lembaga politik. Sifatnya sebagai
lembaga politik tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya
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pemerintahan. Prasyarat pokok untuk menjadi anggota DPRK adalah
kepercayaan (legitimasi) rakyat, bukan prasyarat keahlian yang lebih
bersifat teknis. Faktanya, para anggota DPRK berasal dari berbagai latar
berlakang yang sangat beragam. Sistem 25 Pemilihan Umum Indonesia
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan
jurdil) memang membuka peluang bagi semua komponen dalam
masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat (anggota
DPRK).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan secara kajian teori dan data dalam
penelitian, yang telah dilakukan sehingga memperoleh data-data secara
akurat secara langsung dari informan. Melalui pembahasan yang telah
dibahas secara mendalam dan lengkap maka akan diuraikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Utara, bahwa fungsi
pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan
masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan DPRK bertujuan untuk menjamin agar pemerintah
daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan
ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRK
sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih
bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi.
Pengawasan politis sangat terkait dengan kepentingan masyarakat
yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah
berpihak pada kepentingan masyarakat.
2. Hambatan dan pencapaian DPRK Aceh Utara, hambatan yang
dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam menuju
tata kelola pemerintahan yang baik antara lain adalah masih belum
optimalnya kapasitas anggota DPRK terhadap fungsi pengawasan
yang harus mereka laksanakan sebagai lembaga penyelenggara
negara. Belum optimalnya kapasitas anggota DPRK dipengaruhi
oleh kompetensi dan keahlian yang tentunya didukung oleh
tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kinerja anggota DPRK.
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3. Solusi anggota DPRK Aceh Utara untuk melakukan fungsi
pengawasan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, Hal
ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan prinsip
pembagian kekuasaan di daerah otonom. Hubungan horizontal
antara pemerintah daerah dengan DPRK dapat dilihat dari
mekanisme pembentukan kebijakan daerah bersama-sama dalam
merumuskan kebijakan daerah. Namun, pada tahap realisasinya
pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan daerah. dan
DPRK sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan peraturan
daerah tersebut.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Utara, perlu
untuk membuka/menyediakan wadah komunikasi yang setiap
saat dapat diakses secara mudah, murah dan luas oleh
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan informasi kepada
DPRK. Mengingat DPRD terdiri dari individu-individu dengan
beragam latar belakang. Untuk memperkuat kemampuan DPRK
dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, maka perlu
dilakukan kegiatan orientasi bagi anggota dewan secara terarah
dan berkesinambungan sampai mereka betul-betul dapat
memahami tugas dan fungsinya.
2. Hambatan dan pencapaian DPRK Aceh Utara, pemerintah harus
mulai mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya turun ke
lapangan untuk mengadakan pengawasan meninjau langsung
pelaksanaannya pembangunan. Kegiatan di lapangan dilakukan
dengan benar maka untuk mempermudah DPRK dalam
mengawasinya, karena dana desa, karena itu sumber dana
APBN.
3. Solusi anggota DPRK Aceh Utara untuk melakukan fungsi
pengawasan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,
dengan pelaksanaan pengawasan secara efektif dapat tercapai
jika pengawasan bersifat objektif, preventif, adanya keluwesan
dalam pengawasan dan pengawasan harus memperhatikan pola
dasar organisasi. Pelaksanaan pengawasan yang lebih penting
yaitu pengawasan bukan mencari siapa yang melakukan
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kesalahan, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan
pekerjaan demi perbaikan dimasa mendatang.
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