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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas 

Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang. 

Untuk menguji hal tersebut maka diajukan rumusan 

masalah yakni : (1) Seberapa kuat pengaruh 

pengawasan terhadap efektivitas penerimaan 

retribusi parkir pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Enrekang?; 

(2) Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 

pengawasan terhadap efektivitas penerimaan 

retribusi parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatikan Kabupaten Enrekang?; (3) Bagaimana 

dampak efektivitas penerimaan retribusi parkir pada 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Enrekang?. Data primer diperoleh 

melalui metode survey deskriptif dengan teknik 

kuesioner sebagai instrumen utamanya. Metode 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan memakai 

rumus Korelasi Product Moment dengan mencari 

Korelasi dan Regresi. Setelah data dianalisis maka 

diketahui : (1) Ada  pengaruh pengawasan terhadap 

efektivitas penerimaan retribusi parkir pada Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan 

Kabupaten Enrekang?; (2) Ada pengaruh 

pengawasan terhadap efektivitas penerimaan 

retribusi parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatikan Kabupaten Enrekang?; (3) Ada 

pengaruh efektivitas penerimaan retribusi parkir 

pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatikan Kabupaten Enrekang?. Dengan 

demikian pengawasan yang dilakukan pihak Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatikan 

Kabupaten Enrekang berpengaruh terhadap 

pencapaian target retribusi parkir di Kabupaten 

Enrekang. Semakin bagus tingkat pengawasan, maka 

semakin tinggi tingkat pencapaian target retribusi 

parkir di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilaksanakan, maka disarankan agar 

pengawasan terhadap retribusi parkir Kabupaten 

Enrekang perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut 
dapat dicapai melalui pendataan potensi yang lebih 

teliti serta transparan dan perbaikan sistim 

pengawasan. Selain itu, perlu adanya peningkatan 

kesadaran pihak parkir membayar retribusi untuk 

pelaksanaan pembangunan. 

     

Kata Kunci: pengawasan dan efektivitas 

I. PENDAHULUAN 

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan 
pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan 
Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: 
“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan perundang - undangan.” 

Berdasarkan deskripsi tersebut, menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah perlu mengupayakan 
peningkatan pendapatan keuangan daerah dengan 
menggali potensi yang ada di daerahnya. Sumber – 
sumber penerimaan daerah menurut Undang – Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah Pendapatan 
Asli Daerah, khususnya hasil retribusi daerah, Oleh 
karena itu sumber –sumber yang diharapkan dapat 
menunjang Pendapatan Asli Daerah salah satunya 
adalah retribusi daerah seperti dinyatakan dalam 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini 
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah 

menetapkan besaran retribusi parkir dapat dilihat pada 
pasal 14, 15 dan 16yakni : (1) Setiap kendaraan yang 
menggunakan tempat parkir umum di pungut retribusi 
parkir setiap kali parkir yang besarnya : Sedan, Jeep, 
Pick Up dan Mini Bus Rp. 2.000,-; Bus, Truck dan Alat 

Besar Rp. 3.000,-; Sepeda Motor Rp. 1.000,- Namun 
pada kenyataannya, secara emperik berdasarkan 
informasi dan data awal yang peneliti dapatkan 
dilapangan, maka dapat diungkapkan bahwa 
penerimaan retribusi parkir tiga tahun terakhir (2013, 

2014, dan 2015) tidak dapat mencapai target yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, penerapan dimensi 
pengawasan yang tidak proporsional dapat diasumsikan 
sementara sebagai penyebab tidak efektifnya 

penerimaan restribusi parkir di Kabupaten Enrekang. 
Untuk mengungkap, dan mengkaji dimensi pengawasan, 
peneliti menggunakan pendekatan teori pengawasan 
yang dirumuskan oleh Abdul Halim dan Theresia 
Damayanti (2007:44), yaitu: (1) Pengawasan melekat; 

dan (2) Pengawasan fungsional.  
Sejalan dengan deskripsi dari gejala yang 

mengindikasikan pelaksanaan pengawasan belum 
diselenggarakan secara proporsional, maka peneliti 
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas 
Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Enrekang”. 

mailto:Iqbalsyahlan78@gmail.com
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Dengan tujuan Untuk menganalisis seberapa kuat 

pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan 
retribusi parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Enrekang, Untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi 
parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Enrekang dan Untuk 
menganalisis dampak efektivitas penerimaan retribusi 
parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Enrekang.  
1. Konsep pengawasan 

Menurut Abdul Halim dan Theresia 
Damayanti (2007:44) 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. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh 
Manullang (1982:173) bahwa : Tujuan utama dari 
pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang di 

rencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar – 
benar merealisir tujuan utama tersebut, maka 
pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang 
telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi 
dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-
penemuan tersebut dapat di ambil tindakan untuk 
memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-

waktu yang akan datang. 
Berdasarkan ungkapan tersebut dapat 

diketahui bahwa pengawasan menitik beratkan pada 
upaya untuk menyesuaikan rencana yang telah dibuat 
dengan kegiatan yang di laksanakan. Hal lain yang 

menjadi tujuan pengawasan ini adalah membandingkan 
kondisi yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang 
seharusnya. 

Pengawasan dilakukan dengan mengarah 
kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep 

sistem adalah membantu mempertahankan hasil output 
yang sesuai syarat-syarat sistem. Oleh karena itu 
pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja 
komponen-komponen dalam sistem tersebut sesuai 

dengan fungsinya masing – masing dengan untuk 
mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

Koontz, et. al. (dalam Hutauruk, 2000: 298) 
tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk 
memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang 

telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu:                           
(1) pengawasan langsung (direct control); dan (2) 
pengawasan tidak langsung (indirect control). 
Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik 
pengawasan yang dirancang bangun untuk 

mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan 
rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung 
ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan 

secara langsung terhadap kegiatan yang sedang 

dijalankan,yaitu dengan cara mengamati, meneliti, 
memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang 
sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar 
penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang 

terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. 
2. Konsep efektivitas 

Menurut Pendapat Steers (dalam Irfan, 2002; 
176) bahwa sebuah organisasi yang betul-betul efektif 
adalah orang yang mampu menciptakan suasana kerja 

di mana para pekerja tidak hanya melaksanakan 
pekerjaan yang telah dibebankan saja tetapi juga 
membuat suasana supaya para pekerja lebih 
bertanggung jawab, bertindak secara kreatif demi 
peningkatan efisiensi dalam usaha mencapai tujuan.  

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada 
sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas 
merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu 
mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang 

maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan 
dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas dapat 
pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, 
dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan 
sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki 

adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai dengan hasil yang memuaskan (Martoyo, 2000L 
23). Pada dimensi yang sama, Steers (dalam Irfan, 2002: 
92) mengungkapkan bahwa efektivitas adalah jangkauan 
usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan 

sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi 
tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan 
sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang 
tidak wajar terhadap pelaksanaannya  Berdasarkan 

definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas merupakan ketepatgunaan suatu program 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Lebih lanjut Steers, mengemukakan bahwa 
efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, 

hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan 
akhir akan tetapi merupakan proses yang 
berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa 
komponen dalm suatu program saling berhubungan 
satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini 

memperbesar kemungkinan berhasilnya program. Tiga 
dimensi utama dari proses efektivitas konsep 
optimalisasi tujuan, perspektif sistem, tekanan pada 
tingkah laku. 

3. Konsep retribusi daerah 
Sifat retribusi daerah yang demikian itu tidak 

dimiliki oleh pajak daerah. Retribusi daerah mempunyai 
beberapa kelebihan jika dibandingkan pajak daerah. 
Menurut Kaho (2000:138) perbedaan pajak dan 

retribusi daerah adalah : (1) Lapangan pajak daerah 
adalah lapangan yang tidak boleh dipungut oleh dua 
atau lebih instansi sedangkan dalam retribusi 
diperbolehkan; (2) Pungutan pajak di dasarkan sedikit 
banyaknya oleh paksaan melalui peraturan perundang – 

undangan sedangkan retribusi di dasarkan atas 
pemberian jasa kepada pemakai jasa; (3) Pajak daerah 
dibayar oleh orang tertentu yaitu wajib pajak 
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sedangkan retribusi di bayar oleh siapa saja yang 

memakai jasa pemerintah daerah; (4) Pajak daerah 
pada umumnya dibayar setahun sekali sedangkan 
retribusi bisa dibayar berulang kali. 

Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha 

adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena 
pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh 
swasta. Secara rinci jasa – jasa usaha itu dapat 
disebutkan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus 
Parkir, retribusi villa, retribusi rumah potong hewan, 
retribusi tempat rekreasi dan olahraga.  

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini masuk pada kategori survey 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang 
bertujuan untuk menjelaskan secara sistematik gejala-
gejala empiris dan menguraikan hubungan antara 

variabel bebas (independen) dengan variabel terikat 
(dependen).  Populasi dalam penelitian ini bersifat 
homogen yaitu populasi mempunyai karakteristik yang 
sama adalah seluruh pegawai pada Dinas yang 
berjumlah  45 orang, Karena populasi tersebut di atas 

hanya sedikit atau kurang dari 100 orang, maka peneliti 
mengambil dan menentukan sampel yaitu keseluruhan 
dari populasi yang berjumlah 45 orang (sampel jenuh), 
dan ditetapkan sebagai responden sebanyak 42 orang. 
Sedangkan informan sebanyak 3 orang. 

Adapun teknik pengumpulan data yang 
difunakan yaitu kuisioner, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi,dengan teknik analisis data yaitu analisis 
regresi linear sederhana, uji t atau uji parsial, dan uji 

hipotesis dengan bantuan SPSS. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengawasan melekat. 
Maksud dan tujuan pengawasan melekat ini 

diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor:  Kep/46/m.pan/2004 tentang 
petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman pelaksanaan 
waskat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap 
pimpinan instansi pemerintah  pusat,  pemerintah  
provinsi,  pemerintah  kabupaten,  dan  pemerintah  
kota  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  

fungsinya  serta  melakukan  evaluasi  dan  penilaian  
terhadap keandalan waskat dimaksud. melalui pedoman 
ini diharapkan setiap pimpinan instansi dapat 
bertanggung  jawab  dan memiliki  alat  kendali  yang  
dapat memberi  peringatan  dini  apabila  di dalam  

instansinya  terjadi praktik yang  tidak  sehat, 
kekeliruan, kelemahan  sistem administrasi, dan 
kesalahan yang dapat membuka terjadinya 
penyimpangan, serta melakukan evaluasi untuk menguji 

keandalan penerapan waskat dilingkungannya.  
Sedangkan  tujuan  pedoman  ini  adalah  

mewujudkan  arah  dan  tindakan  yang  sama  dalam 
pelaksanaan  waskat,  sehingga  pimpinan  instansi  
pemerintah  dapat  menciptakan  kondisi yang 

mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif 

dan efisein.  Untuk  menciptakan  pengendalian  
manajemen  yang  memadai,  digunakan  delapan  unsur 
pengawasan  melekat  (waskat)  dalam  rangka  
mencapai  tujuan  dan  sasaran organisasi/instansi.  

Delapan  unsur  waskat  tersebut  adalah: (1) 
pengorganisasian, pembentukan organisasi yang 
didesain sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 
perkembangan organisasi; (2) pembinaan personil, 
menjaga agar sumber daya manusia yang menjalankan 

sistem dan prosedur instansi pemerintah memiliki 
kemampuan secara profesional dan moral; (3) 
kebijakan, pedoman yang ditetapkan oleh manajemen 
secara tertulis untuk mendorong tercapainya tujuan 
organisasi; (4) perencanaan, penetapan tujuan serta 

langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada 
masa datang; (5) prosedur, tindakan untuk untuk 
melaksanakan aktivitas tertentu yang harus dilakukan 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan; (6) 

pencatatan, mencakup proses pengelolaan data yang 
diperoleh menjadi informasi dalam bentuk keluaran 
olahan data atau laporan; (7) pelaporan, penyampaian 
informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi. 

Kebijakan pemerintah dalam hal ini Peraturan 

Daerah (Perda) tentang pelaksanaan pengawasan 
Penerimaan Retribusi daerah, terlihat ada sebanyak 39 
responden atau 90,00% yang memberikan jawaban 
pada klasifikasi “setuju”, dan 4 responden atau 10,00% 
yang memberikan jawaban pada klasifikasi “ragu - 

ragu”. Dalam hal ini diharapkan semua pegawai yang 
bekerja Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Enrekang, seyogianya 
memahami konsisten prinsip-prinsip pengawasan 

melekat meliputi: (1) Pengawasan melekat pada 
dasarnya dilakukan secara berjenjang, namun demikian 
setiap pimpinan pada saat-saat tertentu dapat 
melakukan pengawasan melekat pada setiap jenjang 
yang di bawahnya;  (2) Pengawasan melekat harus 

dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara sadar dan 
wajar sebagai salah satu fungsi menejemen yang 
penting dan tidak terpisahkan dari perencanaan, 
pengorganisasian, dan pelaksanaan; (3) Pengawasan 
melekat lebih diarahkan pada pencegahan terhadap 

penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya petunjuk 
yang jelas yang dapat mencegah terjadinya 
penyimpangan; (4) Pengawasan melekat harus bersifat 
membina. Oleh karena itu, kriteria adanya 

penyimpangan harus di dasarkan pada kriteria yang 
jelas dan penyimpangan tersebut harus dideteksi secara 
dini. Tindak lanjut terhadap temuan-temuan dalam 
pengawasan melekat harus: (a) Dilakukan secara tetap 
dan tertib;             (b) Didasarkan pada penilaian yang 

objektif melalui analisisi yang cermat sesuai dengan 
kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku termasuk tindak lanjut yang berupa 
penghargaan bagi bawahan yang berprestasi. 

Ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan 

Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan 
pengawasan Penerimaan Retribusi daerah, terlihat ada 
sebanyak 37 responden atau 86,00% yang memberikan 
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jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 6 responden atau 

14,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. 

prosedur penyetoran dan penerimaan 
retribusi kendaraan terlihat ada sebanyak 35 

responden atau 81,00% yang memberikan jawaban 
pada klasifikasi “setuju”, dan 9 responden atau 19,00% 
yang memberikan jawaban pada klasifikasi “tidak 
setuju”. Sehubungan  dengan  prosedur penyetoran 
dan penerimaan retribusi parkir sebagaimana yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian, maka pelayanan publik dapat 
diselenggarakan sesuai kebutuhan dan harapan 
masyarakat dan secara tidak langsung memperlihatkan 
kinerja pemerintah yang lebih baik. Oleh karena   itu 

waskat  diarahkan  untuk  menciptakan  
penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  
kepada masyarakat  yang  bersih,  transparan,  
profesional,  dan  memiliki  budaya  kerja  yang  baik. 

Pemerintahan yang bersih dapat diartikan  sebagai 
pemerintahan yang bebas dari praktek yang berpotensi  
merugikan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  
Transparansi  dalam  pemerintahan merupakan  wujud  
akuntabilitas  publik  yang  diperlukan  agar  anggota  

masyarakat  dapat berpartisipasi  secara  aktif  dalam 
mengawasi  jalannya  pemerintahan, menciptakan  
kelancaran informasi dan komunikasi yang diperlukan 
bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk  itu diperlukan 

pegawai yang profesional  dalam  penyelenggaraan  
pemerintahan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  
Profesionalisme  aparatur  tersebut  akan  tercermin  
pada  tingkat  kinerja  aparatur dalam  penyelenggaraan  

pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  
Kinerja  yang terpantau,  terukur,  dan  selalu  
diperbaiki,  lambat  laun  akan menyatu  dalam  
pelaksanaan  tugas dan sikap perilaku aparatur, sebagai 
pencerminan dari terbentuknya kerja yang baik. 

Penarapan standar operasional prosedur 
(SOP) dalam rangka efektivitas penerimaan retribusi 
daerah, khususnya retribusi parkir terlihat ada 
sebanyak 39 responden atau 90,00% yang memberikan 
jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 8 responden atau 

10,00%  yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. Dalam hal ini, keberhasilan pelaksanaan 
Waskat ditentukan oleh efektivitas penerapan stndar 
opearsional prosedur (SOP), sehingga tidak ada suatu 

kegiatan yang luput dari salah satu unsur Waskat 
tersebut. Sebagai contoh, jika ada suatu kegiatan yang 
telah disepakati untuk dilaksanakan sesuai dengan 
prosesur yang telah ditetapkan tetapi kebijakan 
tersebut tidak tertulis, kegiatan tidak diorganisir 

dengan baik, tidak ditetapkan persyaratan secara jelas, 
maka tidak dilakukan pencatatan atas kegiatan dan 
tidak dilaporkan pelaksanaannya, tidak jelas prosedur 
kerja yang harus diikuti dalam melakukan kegiatan, 
serta tidak ada reviuatas pelaksanaan kegiatan 

tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hasil 
pelaksanaan kegiatan tersebut jauh dari sempurna dan 
sulit dipertanggung jawabkan. 

Ketepatan waktu peneyelesaian buku retribusi 

parkir, terlihat ada sebanyak 29 responden atau 
67,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“setuju”, dan 14 responden atau 33,00% yang 
memberikan jawaban pada klasifikasi “ragu - ragu”. 

Sejalan dengan data tersebut, pengawasan melekat 
sangat mempunyai arti penting dalam proses 
pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi oleh pimpinan 
unit/organisasi kerja terhadap pendayagunaan semua 
sumber daya, untuk mengetahi kelemahan dan 

kelebihan yang dapat digunakan untuk pengembangan 
unit/organisasi kerja di masa depan.  Dalam waskat, 
pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap 
memiliki kekuasaan dan setiap pimpinan atau manajer 
memiliki fungsi yang melekat di dalam jabatannya untuk 

melaksanakan pekerjaannya atau pada personil yang 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokoknya 
masing-masing. Dalam konsep waskat, para pelaku 
pengawasan lainnya seperti bawahan, orang lain, dan 

masyarakat kurang diperhatikan dengan anggapan 
atasan dapat menjalankan kekuasaannya sehingga bebas 
mengawasi bawahannya. 

Efektivitas pencatatan berkas permohoinan 
untuk penerbitan buku retribusi parkir, terlihat ada 

sebanyak 39 responden atau 90.00% yang memberikan 
jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 4 responden atau 
10,00% yang memberikan jawaban pada klasif kasi 
“ragu - ragu”.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, 
maka langkah-langkah Pelaksanaan Pengawasan Melekat 

harus dijalankan secara konsisten, sehingga mekanisme 
pelaporan dalam bentuk tertulis tentang penerimaan 
retribusi kuer kendaraan dan ijin trayek angkutan jalan 
dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun langkah -

langkah pengawasan melekat yang dimaksudkan, yaitu: 
(1) Penyusunan Rencana, Setiap pimpinan unit kerja di 
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
diwajibkan menyusun program peningkatan 
pelaksanaan pengawasan melekat tiap tahun yang 

meliputi 3 aspek yaitu sarana pengawasan melekat, 
manusia dan budaya serta tugas unit kerja; (2) 
Pelaksanaan, Setiap unit kerja di lingkungan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diwajibkan 
memantau pelaksanaan kegiatan pengawasan yang 

meliputi: (a) Sarana dan sistem kerjanya; (b) Kegiatan 
substansif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit 
kerja di lingkungan Departemen; (c) Pemantauan dapat 
dilakukan secara formal maupun informal. Pemantauan 

formal dilakukan secara berkala dengan interval waktu 
tertentu disesuaikan dengan sifat dan jenis tugas 
pokoknya, pemantauan formal dengan menggunakan 
formulir tertentu. 

Efektivitas pencatatan pemasukan retribusi 

parkir terlihat ada sebanyak 35 responden atau 81,00% 
yang memberikan jawaban pada klasifikasi “setuju” dan 
8 responden atau 19,00% yang memberikan jawaban 
pada klasifikasi “ragu - ragu”. Data tersdebut 
membuktikan bahwa pengawasan melekat sebagai salah 

satu kegiatan pengawasan, merupakan tugas dan 
tanggung jawab setiap pimpinan untuk 
menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang 
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efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit 

kerja masing-masing, baik di bidang pemerintahan 
maupun swasta. Peningkatan fungsi pengawasan 
melekat di lingkungan aparatur pemerintah bertolak 
dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini 
mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan 
kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan 
tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja 

masing-masing. Pelaksanaan pengawasan melekat yang 
demikian tersebut dapat mengurangi dan mencegah 
secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan 
kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan 
tugas pokok masing-masing.Suatu proses pemantauan, 

pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara 
berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan 
unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen 
untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing 

agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal 
dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada 
pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Efektivitas pengolahan data penerimaan 
retribusi parkir, terlihat ada sebanyak 33 responden 

atau 79,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“setuju” dan 10 responden atau 21,00% yang 
memberikan jawaban pada klasifikasi “ragu - ragu”. 
Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka 
pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan 

pengawasan, merupakan tugas dan tanggung jawab 
setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen 
atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan 
organisasi atau unit kerja masing-masing, baik di bidang 

pemerintahan maupun swasta. Pelaksanaan 
pengawasan melekat yang demikian tersebut dapat 
mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya 
berbagai Penerapan SOP dalam penyusunan laporan 
realisasi penerimaan retribusi parkir, terlihat ada 

sebanyak 39 responden atau 90,00% yang memberikan 
jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 4 responden atau 
10,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. Hasil penelitian tersebut menujukkan 
bahwa pengawasan melekat yang secara inklusif berada 

pada posisi pimpinan dan menjadi bagian integral dari 
konsep dan gaya kepemimpinan seseorang. Saat 
sekarang kinerja pelayanan  publik yang dilaksanakan 
oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam 

banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja 
pelayanan publik pemerintah masih buruk. Hal ini 
disebabkan antara lain adalah ; (1) tidak ada sistem 
insentif untuk melakukan perbaikan; (2) buruknya 
tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik, 

yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi 
pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan 
dalam melakukan tugas pelayanan.  
2. Pengawasan fungsional. 

Menurut Baldrik Siregar dan Bonni Siregar 

(200:351) mengemukakan Aparat Pengawasan 
Fungsional dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut: (1) 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP); (2) Inspektorat Jenderal Departemen; (3) 

Inspektorat Wilayah; (4) Tujuan, Kegiatan dan Ruang 
Lingkup Bawasda, Mengenai Bawasda sebenarnya 
sudah tersirat dalam definisi Bawasda itu sendiri, yaitu 
membantu seluruh manajemen pemerintah agar dapat 

melaksanakan tanggung jawab secara efektif, dan 
memberikan analisis, penilaian, sasaran dan keterangan 
dari operasional pemerintahan yang diperiksanya. 

Efektivitas proses penerimaan retribusi parkir, 
terlihat ada sebanyak 29 responden atau 67,00% yang 

memberikan jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 14 
responden atau 33,00 yang memberikan jawaban pada 
klasifikasi “ragu - ragu”. Sejalan dengan data tersebut, 
maka komitmen pelakssanaan pengawasan, khususnya 
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten yang 

senantiasa berpegang pada proinsip bahwa Pelaksanaan 
Pengawasan Fungsional harus melalui tahapan-tahapan 
sebagai berikut: (1) Persiapan Pemeriksaan;  
Mengumpulkan informasi umum mengenai objek yang 

diperiksa; Penelaahan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku;       (2) Pelaksanaan Pemeriksaan: 
Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang 
diperiksa; (3) Mengembangkan temuan; Pembahasan 
hasil pemeriksaan dengan atasan atau pejabat yang 

diperiksa; Penyusunan kertas kerja pemeriksaan;  
Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP); dan  Exit 
Briefing; (3) Penyusunan Laporan Pemeriksaan: Ekspos 
hasil pemeriksaan;  Menyampaikan nota dinas hasil 
pemeriksaan. 

Efektivitas proses penerimaan retribusi parkir, 
terlihat ada sebanyak 29 responden atau 67,00% yang 
memberikan jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 14 
responden atau 33,00 yang memberikan jawaban pada 

klasifikasi “ragu - ragu”. Sejalan dengan data tersebut, 
maka komitmen pelakssanaan pengawasan, khususnya 
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten yang 
senantiasa berpegang pada proinsip bahwa Pelaksanaan 
Pengawasan Fungsional harus melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: (1) Persiapan Pemeriksaan;  
Mengumpulkan informasi umum mengenai objek yang 
diperiksa; Penelaahan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku;       (2) Pelaksanaan Pemeriksaan: 
Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan objek yang 

diperiksa; (3) Mengembangkan temuan; Pembahasan 
hasil pemeriksaan dengan atasan atau pejabat yang 
diperiksa; Penyusunan kertas kerja pemeriksaan;  
Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP); dan  Exit 

Briefing; (3) Penyusunan Laporan Pemeriksaan: Ekspos 
hasil pemeriksaan;  Menyampaikan nota dinas hasil 
pemeriksaan. 
3. Regresi linear sederhana pengaruh pengawasan 

terhadap efektivitas penerimaan PAD pada dinas 

perhubungan, komunikasi dan informatika 
Kabupaten Enrekang. 

Hasil pengujian perhitungan menunjukkan 
koefisien determinan (R2) 0,5250 untuk variabel bebas, 
artinya hanya 52,50%  variabel efektivitas penerimaan 

retribusi parkir (Y) dijelaskan oleh variabel pengawasan 
X, sedangkang 47,50% lainnya ditentukan oleh variabel 
lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Koefisien 
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korelasi (R) 0,3314  menunjukkan hubungan “sangat 

nyata” antara variabel bebas dan tidak bebas dalam 
model regresi ini. 
4. Analisis faktor yang mempengaruhi pengawasan 

terhadap efektivitas penerimaan PAD pada dinas 

perhubungan Kab. Enrekang. 
G. R. Terry dalam bukunya, Principle of 

Management yang dikutip Handayaningrat (2002:55) 
koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau 
teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang 

tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk 
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 
harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut 
tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry 
meliputi : (1) Jumlah usaha baik secara kuantitatif, 

maupun secara kualitatif; (2) Waktu yang tepat dari 
usaha-usaha tersebut; (3) Directing atau penentuan arah 
usaha-usaha tersebut.  

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat 

disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat 
yakni : (1) Sense of Cooperation, perasaan untuk saling 
bekerja sama, dilihat per bagian; (2) Rivalry, dalam 
organisasi besar, sering diadakan persaingan antar 
bagian, agar saling berlomba; (3) Team Spirit, satu sama 

lain per bagian harus saling menghargai; (4) Esprit de 
Corps, bagian yang saling menghargai akan makin 
bersemangat. Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat 
sebagai berikut : (1) Koordinasi adalah dinamis, bukan 
statis; (2) Koordinasi menekankan pandangan 

menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka 
mencapai sasaran; (3) Koordinasi hanya meninjau suatu 
pekerjaan secara keseluruhan.  

Efektivitas pelaksanaan koordinasi vertikal 

antara atasan dengan bawahan, terlihat ada sebanyak 
29 responden atau 67,00% yang memberikan jawaban 
pada klasifikasi “setuju”, dan 14 responden atau 
33.00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. Berdasarkan data tersebut, maka dinilai 

bahwa pelaksanaan koordinasi secara vertical antara 
atasan dengan bahawan belum berjalan secara 
konsisten dan efektif, karena pimpinan dalam hal ini 
hanya memberikan pengarahan, penjelasan tanpa 
memberikan pertimbangan -pertimbangan secara jelas 

dan kongkrit terhadap bawahan. Oleh karena itu dapat 
dipahami bahwa koordinasi adalah tindakan seorang 
pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, 
antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh 

seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang 
lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu 
usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota 
organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, 
tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses 
pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu 
organisasi atau organisasi agar mempunyai keselarasan 
di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, 

pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer 
mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya 
lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu 

organisasi tergantung pada kemampuannya untuk 

menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai 
suatu tujuan. 

Efektivitas pelaksanaan koordinasi horizontal 
antara pejabat yang selevel dalam sebuah organisasi 

terlihat ada sebanyak 39 responden atau 90,00% yang 
memberikan jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 4 
responden atau 10,00% yang memberikan jawaban 
pada klasifikasi “ragu - ragu”. Data tersebut 
membuktikan bahwa koordinasi horizontal yang dipilih 

dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi 
tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 
agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Dalam hal 
ini Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe 
koordinasi horizontal (Horizontal Coordinatiori) adalah 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-
kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan 
terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi 
(aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi 

atas interdisciplinary dan interrelated. Interdisciplinary 
adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, 
menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan 
menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit 
yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit 

yang sama tugasnya. Sedangkan Interrelated adalah 
koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang 
fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan 
yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan 
secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf.  

Efektivitas pelaksanaan koordinasi diagonal 
atau koordinasi lintas saluranterlihat ada sebanyak 29 
responden atau 67,00% yang memberikan jawaban 
pada klasifikasi “setuju”, dan 14 responden atau 

33,00%  yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. Koordinasi secara diagonal yang sangat 
penting untuk diefektifkan karena ketika seorang 
pejabat dari bidang lain membutuhkan data dari bidan 
lainnya, sedangkan pejabat tersbut tidak berada 

ditempat, maka yang harus dilakukan adalah meminta 
kepada pejabat yang lebih rendah untuk memberikan 
data sebagaimana yang dibutuhkan. Apabila dalam 
organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada 
beberapa manfaat yang didapatkan, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh  Hasibuan (2006:86) bahwa 
koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni: (1) 
Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, 
dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan; (2) Agar 

orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta 
diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi; (3) Agar 
sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai 
tujuan; (4) Supaya semua unsur manajemen dan 
pekerjaan masing-masing individu pegawai harus 

membantu tercapainya tujuan organisasi; (5). Supaya 
semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi 
kepada sasaran yang diinginkan. Jadi koordinasi sangat 
penting dalam mengarahkan para bawahan untuk 
mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan organisasi.  
Efektivitas supervise yang dilakukan oleh 

atasan terhadap pekerjaan bawahan, terlihat ada 
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sebanyak 29 responden atau 67,00% yang memberikan 

jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 14 responden 
atau 32,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. Mengingat bahwa gaya kepemimpinan 
supervise memiliki potensi kekuatan . oleh karena itu 

kepemimpinan dengan mengevaluasi efektivitas relatif 
untuk dua hasil tim: kinerja tim di-peran dan inovasi 
tim. Tim-peran kinerja sejauh mana tim menyelesaikan 
tujuan dan menghasilkan hasil yang diinginkan, 
diharapkan, atau yang diinginkan,  Tim inovasi adalah 

pengenalan atau aplikasi oleh tim ide, proses, produk, 
atau prosedur yang baru untuk tim dan yang dirancang 
untuk berguna (Chatman & Flynn, dalam Moenir, 
2002L 111), Dalam hal ini dimana pemimpin 
memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan 

dari mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus 
diselesaikan dan standar kerja, serta memberikan 
bimbingan secara spesifik tentang cara-
caramenyelesaikan tugas tersebut, termasuk di 

dalamnya aspek perencanaan,organisasi, koordinasi dan 
pengawasan.  

Intensitas pemberian pengarahan dari atasan 
kepada bawahan dalam melaksanakan tugas terlihat ada 
sebanyak 34 responden atau 79.00% yang memberikan 

jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 9 responden atau 
21,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“ragu - ragu”. Intensitas pemberian pengarahan oleh 
pimpinan kepada bahawan merupakan upaya 
pemberdayaan yang dapa dimaknai sebagai kekuatan 

motivasi Oleh karena itu, kepemimpinan partisipatif, 
yang memberi masukan lebih banyak kepada bawahan 
terkait dengan pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan 
kepemimpinan supervise, maka diharapkan pimpinan 

organisasi dapat meningkatkan kinerja pegawai  melalui 
mekanisme motivasi komitmen organisasi. Rasa 
komitmen dapat dikembangkan melalui dua proses 
utama, yaitu: (1) pemimpin dengan menerapakan gaya 
supervisi dengan menghadirkan nilai-sarat tujuan yang 

menambah arti yang lebih besar untuk tindakan 
berorientasi kepada prestasi mereka; (2)  Para 
pemimpin ini meningkatkan komitmen untuk tujuan-
tujuan dengan menunjukkan bagaimana mereka 
konsisten dengan tujuan organisasi dengan demikian 

menciptakan rasa "berkembang," yang merupakan 
pusat untuk rasa komitmen (Barrett, 1998 dalam 
Sigian, 2000; 76). 

Intensitas pemberian petunjuk dari atasa 

kepada bawahan dalam rangka  pelaksanaan pekerjaan, 
terlihat ada sebanyak 37 responden atau 86,00% yang 
memberikan jawaban pada klasifikasi “setuju”, dan 6 
responden atau 14,00%yang memberikan jawaban pada 
klasifikasi “ragu - ragu”. Pembentukan komitmen 

organisasi sebagai kekuatan relatif identifikasi individu 
dengan dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. Hal 
ini memiliki tiga komponen dasar, yaitu: keyakinan kuat 
dan penerimaan tujuan organisasi dan nilai- nilai, 
kemauan untuk mengarahkan usaha yang cukup atas 

nama organisasi, dan niat yang kuat atau keinginan 
untuk tetap dengan organisasi  (Mowday, Steers, dan 
Porter, 1979 dalam Siagian, 2000: 156). Selain itu, 

dengan menghubungkan perilaku dan tujuan yang misi 

dan visi, mereka membantu pegawai untuk melihat 
pentingnya melampaui sendiri kepentingan dirinya 
sendiri demi misi dan visi sekolah. Pemimpin seperti ini 
diharapkan mempunyai suatu pengaruh positif yang 

kuat pada tingkat pengikut 'identifikasi (keyakinan kuat 
dan penerimaan tujuan sekolah dan nilai-nilai), yang 
merupakan komponen utama dari komitmen.  

Intensitas pemberian pertimbangan oleh 
atasan terhadap bawahan dalam rangka pelaksanaan 

tugas yang diharapkan dapat pencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, terlihat ada sebanyak 34 responden atau 
79,00% yang memberikan jawaban pada klasifikasi 
“setuju”, dan 9 responden atau 23,00%  yang 
memberikan jawaban pada klasifikasi “ragu - ragu”. 

Pemimpin yang menerapkan gaya partisipatif dan 
supevisi  dengan memberikan pertimbangan kepada 
bawahan dalam rangka pelasanaan tugas dan   untuk 
berusaha mendorong bawahan untuk menemukan 

peluang baru dan tantangan. Proses partisipasi 
membantu memastikan bahwa masalah-masalah tak 
terduga yang timbul selama pekerjaan dapat ditangani 
langsung dan segera oleh mereka yang terkena masalah 
(Durham et al, 1997 dalam Moenir, 2001: 90). 

Keterlibatan pimpinan dalam memberikan 
pertimbangan yang bersifat prinsip dalam pelaksanaan 
tugas adalah menunjukkan partisipasi yang sangat 
penting untuk kemampuan tim untuk mengubah ide-ide 
baru dan pengetahuan yang dimiliki secara individual ke 

dalam prosedur yang inovatif, layanan, dan produk.  
5. Dampak efektivitas penerimaan PAD. 

Pasal 79 mengisyaratkan bahwa dalam 
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, 

kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, 
diharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota 
didalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus 
selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat 

melalui pembangian dana perimbangan. Dalam 
administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan 
daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah 
yang dimaksud sebagai sumber PAD guna 
pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD 

dapat disimpulkan sebagai: (1)  PAD merupakan 
sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan 
memanfaatkan potensial daerahnya; (2) Di dalam 
mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi 

daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi 
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
6. Pembahasan  

Sektor Pertambangan dan Penggalian masih 
menjadi sektor unggulan di Kabupaten Enrekang 

dikarenakan kontribusinya yang cukup besar. Di Tahun 
2013 Sektor Pertambangan dan Penggalian 
menyumbang 52,61% bagi nilai PDRB Kabupaten 
Enrekang. Sektor kedua yang dapat diandalkan adalah 
sektor Bangunan/konstruksi dengan kontribusi sebesar 

17,76%. Sektor ketiga adalah  Sektor Pertanian dengan 
kontribusi sebesar 15,69%. Namun, jika dilihat lagi, dua 
dari tiga sektor yang diandalkan di Kabupaten Enrekang 
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adalah Sektor Primer yang masih sangat tergantung 

dengan sumber Daya Alam yang terdapat di Kabupaten 
Enrekang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah 
Kabupaten Enrekang harus dapat mengembangkan 
sektor-sektor yang lain agar perekonomian di 

wilayahnya tidak bergantung pada kondisi alam yang 
ada. Berkaitan dengan upaya menyediakan anggaran 
bagi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Enrekang 
tidak hanya mengandalkan sumber keuangan dari dana 
perimbangan, namun juga berupaya keras 

mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat 
berupa Retribusi Daerah. Hingga akhir Tahun 2015 di 
Kabupaten Enrekang tercatat ada sebanyak 29 jenis 
pungutan retribusi yang disahkan DPRD Kabupaten 
Enrekang.  

Sumber-sumber keuangan yang dapat 
dipungut langsung oleh pemerintah dari masyarakat 
adalah Pajak Daerah dan Retribusi. Melalui Pajak dan 
Retribusi inilah dana dikumpulkan dan disalurkan untuk 

membiayai pembangunan. Orang pribadi atau Badan 
yangmenurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu disebut Wajib Retribusi. Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi 
Daerah membagi Obyek Retribusi sebagai berikut: Jasa 
umum, Jasa usaha dan Perizinan tertentu.  Kontribusi 
yang kecil  menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten 
Enrekang dalam menggali sumber penerimaan daerah 

berasal dari Retribusi Daerah masih jauh dari harapan. 
Hal ini juga sebagai indikasi bahwa eksistensi sektor-
sektor pembangunan yang menghasilkan Retribusi 
masih sangat kecil. Ketergantungan yang begitu besar 

terhadap kontribusi sektor pertambangan dan 
penggalian membuat pemerintah kurang kreatif dalam 
menghidupakan sektor-sektor yang mampu menyerap 
tenaga kerja lebih banyak dan lebih mampu bertahan 
terhadap terpaan krisis ekonomi. Sementara sektor 

pertambangan dan penggalian yang dianggap memberi 
kontribusi cukup besar hanya mampu menyediakan 
lapangan pekerjaan relatif terbatas, namun memberi 
dampak pada kerusakan lingkungan lebih besar dan 
juga berpotensi mengganggu pertumbuhan sektor 

pertanian justru diberi kesempatan yang lebih luas 
untuk beroperasi. Kondisi demikian mengakibatkan 
Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun. Karena 
pemerintah cenderung banyak berharap pada Dana 

Bagi hasil dan Dana Perimbangan. 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka 
peluang yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pungutan Retribusi (berasal dari jasa umum, 

jasa usaha, dan perizinan tertentu) mengingat bahwa 
pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah 
satu sumber  pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi 
merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan kemandirian daerah. Alasan yang 
cukup kuat pemberian hak dan kewenangan otonomi 

bagi pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan 

pemerintahan dan keuangan secara adil dan mandiri 
untuk kesejahteraan masyarakat. Agar keuangan 
daerah mencukupi kebutuhan pembiayaan 
pembangunan Pemerintah Kabupaten Enrekang 

seharusnya mengurangi ketergantungan pembiayaan 
dari Pemerintah (Pusat). 

Meskipun pemungutan Retribusi dilaksanakan 
oleh Pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaanya 
tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses 

kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan 
kepada pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat 
bekerjasma dengan badan-badan tertentu yang 
memiliki kemampuan profesionalisme dan layak 
dipercaya ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan 

jenis Retribusi tertentu secara efisien. Pencapaian 
kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang, khususnya 
dalam hal penerimaan retribusi parkir pada Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Enrekang tidak terlepas dari keberhasilan penerapan 
waskat, dapat dicapai apabila dapat dipenuhinya lima  
syarat sebagai berikut:  
a) Lingkungan Pengendalian Manajemen yang 

Kondusif, Lingkungan pengendalian manajemen 
yang kondusif meliputi antara lain : integritas para 
pejabat, nilai-nilai etika yang berlaku, kompetensi, 
filosofi, manajemen instansi, gaya operasi, dan cara 
pimpinan instansi mengatur/membagi wewenang 

dan tanggung jawabnya. 
b) Kemampuan Memprediksi dan Mengantisipasi 

Resiko. Setiap unit organisasi/satuan kerja 

senantiasa menghadapi resiko yang bersumber dari 
eksternal dan internal yang harus dinilai. Oleh 
karenanya manajemen diharapkan mampu 
membuat penilaian atas resiko yang akan dihadapi, 
yakni dengan mengidentifikasi dan menganalisis 

resiko-resiko yang relevan untuk pencapian tujuan 
suatu organisasi. 

c) Aktivitas Pengendalian yang Memadai. Aktivitas 

pengendalian dilakukan sesuai dengan kondisi 
lingkungan pengendalian yang ada  dalam suatu 
organisasi. Semakin lemah kondisi lingkungan 
pengendalian maka semakin besar aktivitas 
pengendalian yang harus dilakukan. Aktivitas 

pengendalian dapat berbentuk kebijakan dan 
prosedur yang mengakomodasi keputusan 
manajemen yang lebih tinggi guna menghadapi 
resiko yang mungkin. 

d) Informasi dan Komonikasi yang Efektif, Informasi 

dan komunikasi merupakan komponen sistem 
pengendalian karena kelancaran informasi dan 
komunikasi berkolerasi dengan 

transparansi/keterbukaan dan kemudahan 
mendapatkan akses terhadap operasi instansi, serta 
lancarnya sosialisasi kebijakan manajemen. 

e) Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Tidak Lanjut, 

Pemantauan terhadap aktifitas pengendalian 
dilakukan secara terus menerus atau melalui 
evaluasi secara periodik, aktivitas manajemen dan 
supervisi. Cakupan dan frekuensi pemantauan 
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melalui evaluasi secara periodik sangat tergantung 

pada efetivitas prosedur pemantauan melalui 
supervisi dan aktivitas manajemen serta hasil 
penilaian atas resiko yang dihadapi. 

Beberapa fungsi pengawasan secara umum 

antara lain: (a) Meningkatkan  disiplin,  prestasi  dan  
perkembangan  pencapaian  sasaran  pelaksanaan  
tugas antara lain adalah: (1)    Tertib pengelolaan 
keuangan; (2) Tertib pengelolaan perlengkapan; (b) 
Tertib pengelolaan kepegawaian; (c) Tercapainya 

sasaran pelaksanaan tugas; (d) Dapat terciptanya 
keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan 
tugas;                             (e) Meningkatkan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan;                             
(f) Dapat menurunnya praktik kolusi, korupsi dan 

nepotisme; (g) Dapat mengurangi  penyalahgunaan  
wewenang  antara  lain  diukur  dari  menurunnya  
kasus penyalahgunaan  wewenang  yang  terjadi  pada  
instansi  yang  bersangkutan,  serta meningkatnya  

penyelesaian  tindak  lanjut.  Hal  tersebut  antara  lain  
dapat  diperoleh  dari laporan hasil pengawasan; (h) 
Dapat mengurangi  kebocoran,  pemborosan  dan  
pungutan  liar,  antara  lain  diukur  dari menurunnya  
kasus  penyimpangan  yang  terjadi  serta  

meningkatnya  penyelesaian  tindak lanjut serta 
terjadinya peningkatan kehematan, efisiensi dan 
efektifitas;                   (i) Cepatnya  penyelesaian  
perijinan,  diukur  dari  tertib  tidaknya  pelayanan  
yang  diberikan kepada masyarakat antara lain melalui:                   

(1) Penatausahaan; (2) Ketepatan waktu; dan (3) 
Tanggapan masyarakat. 
 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh 
pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi 
parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Enrekang, maka dapat 
diungkapkan kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Enrekang secara emperik dapat 

diungkapkan berdasarkan data hasil penelitian:  (1) 
hasil analisis deskriptif tabel frekuensi menunjukkan 
bahwa tanggapan responden terhadap hubungan 
dimensi pengawasan dengan dimensi efektivitas 
penerimaan PAD retribusi parkir yaitu pengawasan 

(X) dengan 80,11 % dan (2) hasil analisis statistic 
yaitu pengaruh variabel X terhadap Y pada kategori 
“sangat nyata” pada taraf 0,05 % (T hit 4,5 > T tab 
2,60). 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pengawasan terhadap efektivitas penerimaan PAD 
retribusi yaitu (1) Koordinasi 79,10 %; dan (2) 
Kepemimpinan 80,22 %. 

3. Dampak dari efektivitas penerimaan retribusi parkir 

menunjukkan adanya relevansi yang sangat simetris 
dengan tidak terjadinya penyelewengan atau 
kebocoran dalam pengelolaan sumber PAD dan 
dapat memberikan kontribusi yang berarti pada 
postur APBD Kabupaten Enrekang. 
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