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KATA PENGANTAR
Shalom,
Salve,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga e-book Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat
diterbitkan.
E-book atau electronic book disebut juga digital book merupakan buku cetak yang dikonversi ke dalam
bentuk elektronik, dimana e-book tersebut dapat dibaca menggunakan perangkat genggam dan
komputer. E-book ini merupakan media informasi dan komunikasi serta publikasi bagi Inspektorat
untuk mengakses informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat. Dengan adanya e-book ini
diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang
pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat memacu kinerja seluruh staf dalam meningkatkan
kualitas dan wawasan pengawasan, serta bisa menjadi referensi tambahan bagi Aparatur Sipil Negara
dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya, serta seluruh komponen bangsa
Indonesia pada umumnya.
Kami sampaikan terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur DR. Viktor Bung lu Laiskodat,
S.H., M.Si, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Josef Nae Soi, M.M, Sekretaris Daerah Ir.
Benediktus Polo Maing dan Prof. Dr. In yas Utami, SE, M.Si, Ak, CA, CMA, QIA, CFrA beserta Tim dari
Universitas Kristen Satya Wacana Sala ga dan kepada semua pihak atas segala kontribusi dalam
penyempurnaan e-book ini.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam e-book ini. Untuk
itu kri k dan saran yang membangun demi penyempurnaan e-book
ini sangat diharapkan,
Akhir kata, semoga e-book ini dapat bermanfaat bagi kemajuan
Inspektorat dan Pemerintah Daerah Provisi Nusa Tenggara Timur,
serta menambah informasi bagi pembaca yang budiman.
Sekian dan Terima kasih
Desember 2021
Inspektur Provinsi NTT

Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M
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SEKAPUR SIRIH
Tantangan sebagai auditor internal pemerintah adalah kemampuan
auditor untuk menyajikan informasi secara jernih sebagai bentuk
akuntabilitas publik. Media penyampaian akuntabilitas publik terwujud
dalam bentuk buku elektronik. Pengalaman dalam melakukan proses
audit di lapangan menjadi bagian pen ng dalam menyajikan fenomena
akuntabilitas publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Auditor yang terbiasa menulis laporan baku telah berhasil menyajikan
informasi dalam proses audit dengan gaya tutur ilmiah namun interak f.
Dalam media informasi elektronik ini, publik dapat menikma ruparupa kisah auditor di lapangan. Transformasi tata kelola di kantor
Inspektorat Provinsi NTT juga dipaparkan dalam rangkaian kisah yang
menjadi bagian lembaran sejarah yang wajib diketahui publik. Informasi
yang disajikan dengan rujukan dan referensi ilmiah, namun ditata dalam
bingkai jurnalis k yang menarik.
Semoga dengan "Bingkai Akuntabilitas Publik" ini, Inspektorat Provinsi
Nusa Tenggara Timur mampu menjadi agen perubahan yang
mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur
2018-2023.
"Bangkitkan Semangat Berbagi Informasi untuk Akuntabilitas Publik
yang Berkualitas Tinggi”

Prof. Dr. In yas Utami, SE., M.Si, Ak, CA, CMA, CFrA
Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur
Guru Besar Akuntansi FEB Universitas Kristen Satya Wacana
Kepala Penjaminan Mutu UKSW
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Risk
Management
Prof. Dr. Intiyas Utami, SE., M.Si, Ak, CA, CMA, QIA, CFrA
Risk is inherent in business ac vi es of all
organiza ons, such as the non-conformance of
the expected results. Risk management is an
ac on to reduce uncertainty which it focuses on
an cipatory ac ons, by iden fying risks and
their impacts that may occur. (Hadinata, 2017).
Risk management is part of an organiza on's
internal control whose main responsibility is in
the hands of the manager of the organiza on.
Internal auditor as an employee of an
organiza on also has du es for the
implementa on of risk management. The
internal audit conducts an audit process on
internal control and provides conﬁdence in the
risk management process. All members of an
organiza on need to know the causes of failure
in achieving their goals so that risk management
can be carried out properly. Therefore, all
members of an organiza on must be aware of
the poten al causes of failure in achieving their
go a l s . W i t h o u t t h i s awa re n e s s , a r i s k
management will turn into a management at
risk. In a management at risk, decisions will be
made without careful considera ons and
without paying a en on to things that can result
in failure in achieving goals.
Changes in informa on technology, regula ons, and business prac ces that occur so quickly and
complexly encourage all organiza ons to implement internal control and risk management as
important tools to reduce business risks. Management uses risk assessment as part of the process to
ensure the success of an organiza on. In this process, internal auditors become key players by using
certain audit techniques in order to build corporate governance. Monang Nixon Haposan
Tampubolon (2019) conﬁrms that the importance of strong governance in overcoming risk has been
increasingly recognized. All organiza ons seek to iden fy all business risks that they encounter, i.e.,
social, ethical, environmental, ﬁnancial and opera onal risks.
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The Commi ee of Sponsoring Organiza ons of the Treadway Commission (COSO) regarding the role
of internal audi ng in risk management (2011) deﬁnes ERM as a process implemented by the board of
directors, management, and other personnel of an organiza on which is applied by formula ng a
company-wide strategy, to iden fy poten al events that may aﬀect the organiza on, to manage risks
within the risk appe te, and to provide reasonable assurances about the achievement of the
organiza on's objec ves. Implementa on of internal control is one of the methods commonly used
by a management to manage a risk so that it will remain in its risk appe te. Internal auditors,
regardless in their role as assurance guarantors or as consul ng services providers, can contribute to
an organiza on's risk management in various ways.
Risk determina on is an important subject for both management and internal auditor, although risk
determina on is an integral part of the responsibility of management. It is said to be integral because
management cannot set a goal and assume that the goal will be achieved. The arising obstacles will
hinder the achievement of a goal. Some obstacles or risks can come from outside or from within an
organiza on. Some risks are not sta c in nature because there will be new risks that can arise at any
me. Risk determina on is an ongoing func on in the management process, which must be carried
out in an organized and sequen al manner. COSO found out in their research that internal control in
an integrated framework begins the discussion on risk determina on.
Risk determina on is a form of iden ﬁca on and analysis of relevant risks to achieve objec ves as a
basis for determining the methods of risk management. The iden ﬁed risk can be analyzed or
evaluated so that its intensity can be es mated and ac ons can be made to minimize it. Hadinata
(2017) revealed that risk management and internal audit use the same tools and methods, i.e. 1) Risk
mapping that measures a risk clearly, 2) Objec ves and strategies used for the early stages of risk
determina on, 3) Risk repor ng to the relevant management and board, 4) Ac on planning and
implementa on of risk mi ga on, 5) Regular follow-up on the development of implementa on made
by an organiza on. Those iden ﬁed factors are then scored. Score can be in the form of a sum of
values to a weigh ng system using an expert system. A er the score is determined, an auditor can
conduct an audit based on rela ve score. In general, an ac vity or division of an organiza on that has
the highest rela ve score will be audited ﬁrst.
In ISO 31000-based risk management, every organiza onal ac vity, regardless of its type and size, will
certainly encounter various internal and external factors and various inﬂuences that make it uncertain
on how and when it can achieve the organiza onal goals. The impact of uncertainty on the
achievement of organiza onal goals is the "risk" (Halim & Mais, 2020). All organiza ons manage their
risks by iden fying those risks, as well as analyzing and evalua ng those risks to ascertain whether
those risks need to be treated to meet the criteria of acceptable risks. Risk management plays its role
in improving strategic decision-making capabili es for top management (Utami, 2019). Throughout
the implementa on of this process, the top management communicates and consults with
stakeholders as well as monitor and assess whether the exis ng risk controls are adequate so that it is
known whether further risk treatment is needed or not. Risk management is systema c, structured,
and mely in nature (Ramadhani & Baharudin, 2019). Risk management is a comprehensive set of
policies and procedures owned by an organiza on in managing, monitoring and controlling the
organiza on's exposure to risks.
References
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Talenta
Digital
Inspektorat
Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu mengalami kemajuan yang sangat pesat, kemajuan
teknologi berupa internet telah mempengaruhi pola hidup masyarakat modern untuk menggunakan
dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi memberikan dampak bagi peradaban hidup
dengan munculnya berbagai media baru memudahkan untuk mengubah informasi menjadi semakin
op mal dan mudah diakses, Media sosial merupakan sarana informasi yang memiliki kecanggihan
teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dengan cepat, banyak kemudahan
yang diperoleh dengan menggunakan media sosial yaitu informasi dapat dilihat oleh semua lapisan
masyarakat dengan dak terkendala waktu, memudahkan untuk mengirimkan informasi jarak jauh
dan mudahkan untuk menyimpan dan membagikan informasi kepada orang lain.
Gebrakan awal yang dilakukan oleh Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Ruth D. Laiskodat,
S.Si.,Apt.,M.M sejak memimpin Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur medio 2019,
dengan mengubah pola penyampaian informasi kepada publik yang masih menggunakan media lama
beralih ke penggunaan media sosial dengan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara pada
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpinnya. Untuk memulai hal yang baru
tentu dak mudah, apalagi menyangkut informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang
pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
Mo vasi dan arahan dari Inspektur dijadikan dasar untuk melangkah, karena langkah pertama untuk
memulai memang dak mudah tetapi jika sudah dilakukan, langkah berikutnya akan terbiasa,
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus terbuka dalam memberikan informasi kepada
masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan, karena masyarakat harus tahu apa yang telah dikerjakan,
sampaikan kepada masyarakat sebagai buk kepercayaan dan bentuk pertanggungjawaban dalam
melaksanakan tugas.
Guna mendorong percepatan penyampaian informasi kepada masyarakat maka Inspektorat Daerah
Provinsi NTT telah menerbitkan Bule n Pengawasan "PROTEKSI" yang ar nya Profesional,
Terpercaya, Bersinergi dalam Pembinaan dan Pengawasan. Untuk mengasah dan mengembangkan
talenta digital dari Penulis yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Auditor,
Pengawas Pemerintahan dan Fungsional Umum, terus berperan dengan berupaya memberikan ideide yang dituangkan dalam tulisan-tulisan dengan diluncurkan Bule n PROTEKSI Edisi 1 Januari - April
2020, Edisi 2 Mei - Agustus 2020, Edisi 3 September - Desember 2020, Edisi 4 Januari - Maret 2021 dan
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Edisi 5 April - Agustus 2021 sedangkan Edisi 6 segera diterbitkan. Media informasi publik tentang
pembinaan dan pengawasan yang berikut adalah Youtube Itda Provinsi NTT dengan 2,14 rb subscriber
telah memuat 380 video menarik tentang kegiatan yang dilakukan baik itu berupa pengawasan,
Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi, Pela han, Rapat, Paduan Suara, mempertahankan budaya lewat
tari-tarian daerah. Masyarakat dapat bergabung dengan Facebook Itda Provinsi NTT yang telah
menampilkan ribuan koleksi foto dan video menarik dalam kreasi dan seni dari kegiatan yang
dilakukan sejak tahun 2019. Instagram Inspektorat Provinsi NTT memuat pos ngan pertama pada
tanggal 5 Agustus 2019, sampai penghujung tahun 2021 sudah memuat 288 pos ngan dan memiliki
490 pengikut. Selain itu ada Twi er @Itdaprovn sejak bulan September 2019 telah memuat tulisan
singkat sebanyak 354 tweet. Kesempatan yang sama untuk beradaptasi dengan perubahan, diberikan
kepada semua ASN Itda agar tetap belajar dan berkarya dengan menuangkannya dalam 619 berita
yang bisa dibaca dalam Inspektorat.blogspot.com. Terus membentuk ketrampilan dalam
menulisserta meningkatkan kualitas penyampaian informasi, bulan juli 2021 Inspektur meluncurkan
website inspektorat.n prov.go.id dengan memuat 40 berita dan video.
Terbaru Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan bangga menerbitkan e-book untuk menampilkan
karya tulis dari insan penulis pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
Dengan adanya media sosial dan juga penerbitan e-book ini, merupakan talenta digital dari
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan terus dikembangkan menembus ruang dan
waktu untuk mela h penulis-penulis terus mengembangkan talenta dalam se ap karya, membagikan
foto dan video kegiatan sehingga membangun hubungan yang interak f dengan masyarakat, dak
menutup mata terhadap perkembangan informasi, tetaplah cerdas dalam memilih se ap informasi
dan teruslah memanfaatkan media sosial sebagai cara lain untuk memandang dunia. (iin)
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VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2018 - 2023
VISI :
"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA”
MISI :
1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN ADIL;
2. MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA
NASIONAL (RING OF BEAUTY);
3. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN;
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA;
5. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK.
MOTTO :
"PROFESIONAL, TERPERCAYA, BERSINERGI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN "

BRAND DESIGN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
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DOKUMENTASI PERAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT DALAM MEMPERKENALKAN BUDAYA
NUSA TENGGARA TIMUR

Peringatan Hari Kar ni, Tanggal 21 April 2021

Peresmian Gedung Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Paduan Suara:
Mars Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam rangka
memperinga HUT RI Ke-76.
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Tarian Jai Itda ProvNTT - Nona Baju Merah - Merayakan Kemerdekaan RI ke-76
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Medley: Bangkit Menuju Sejahtera - Isolinoi - Oras Loron Malirin dalam rangka memperinga HUT RI Ke-76
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Palulu Merangura - PS. Inspektorat Daerah Prov NTT dalam rangka memperinga
HUT Prov NTT ke-63
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

Acara Penyerahan
Surat Pencatatan
Ciptaan Lagu Mars Itda
Prov. NTT

BIMTEK Pemenuhan Unsur-unsur SPIP dan Pengenalan aplikasi E-SiPintar

12

Entry Mee ng Pemeriksaan BUMD, Dekranasda, dan BLUD SPAM

Ibu Inspektur memberikan materi terkait Bule n dan E-Book
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Inspektorat Daerah Menerima penghargaan atas capaian penilaian Reformasi Birokrasi dengan kategori "Is mewa"

Inspektorat Daerah Provinsi NTT mendapatkan penganugrahan Keterbukaan Informasi
Badan Publik di Lingkup Pemprov NTT, Kategori Informa f
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Inspektur mengiku penyerahan penghargaan opini WTP dan Penandatanganan MOU bersama Kakanwil DJP Provinsi NTT

Inspektur Provinsi NTT RUTH D. Laiskodat, S.Si, A.Pt, MM, Bapak Wakil Gubernur NTT
bersama Tim KORSUBGAH KPK RI mekakukan Koordinasi
terkait monev pemenuhan rencana aksi pencegahan Korupsi Provinsi NTT
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Melakukan GNRM di Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Melakukan Kegitatan Ekspos Pemeriksaan

16

Melakukan Kerja Bak di Belakang Hotel On The Rock

Melakukan Upacara HUT Kopri Di Inspektorat Daerah Provinsi NTT

17

Mendampingi BPKP dalam kegiatan Quality Assurance di Pemprov NTT

Peresemian Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT oleh Gubernur Viktor Laiskodat
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Rapat Satgas dan Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan Itda Prov NTT bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai
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Implementasi Gerakan Nasional Cinta Tanah Air

20

K

upang, Itda Prov NTT. Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini
untuk dak mengecewakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima semakin kuat
dan tak bisa ditawar. Soalnya, tersedianya jasa pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas
pada semua lingkup dan level pemerintahan adalah tuntutan kekinian pada zaman digital saat ini.
Tidak saja sebuah output jasa pelayanan diterima oleh masyarakat secara cepat tetapi juga tepat.
Cepat secara waktu dan tepat secara jumlah dan mutu yang ditetapkan. Betapa dak! Banyak
kalangan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan sebagai output pemerintahan mengeluh atas
mutu pelayanan yang diterima karena alasan waktu yang tertunda serta kualitas dan kuan tas yang
dak sesuai ketentuan yang diharapkan. Sebagaimana dilansir koran elektronik Kontan.co.id melalui
h ps://www.kontan.co.id/ edisi 5 Agustus 2021 bertajuk: Ini masalah yang paling banyak diadukan ke
Ombudsman tahun 2021. Disebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah
satu provinsi yang mendapatkan pengaduan terbanyak ke Ombudsman R.I setelah Pemprov. DKI
Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kepulauan dan Bangka Belitung. Sebagaimana diuraikan
anggota Ombudsman R.I., Herry Susanto, S.Pi., M.Si melalui Koran elektronik Kontan.co.id bahwa:
pengaduan maladministrasi 2021 yang paling dominan adalah terkait penundaan berlarut, kemudian
penyimpangan prosedur, dak memberikan pelayanan, dak kompeten, dak patut, dan dak
berpihak. Inilah yang menjapi harapan dan sekaligus tantangan dalam implementasi pelayanan publik
masa kini yang menjadi pergumulan pemerintah pada berbagai level dan bidang pelayanan.

MANTAP!!
GARANSI MUTU PELAYANAN,
PEMPROV NTT TERAPKAN
SMM ISO 9001:2015

Jibrail Po, S.Pt

D

i bawah tongkat kepemimpinan
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor
Bung lu Laiskodat, bertekad agar
beban pergumulan ini diperkecil dan kalau
dapat di adakan. Tidak ada lagi pengeluhan
a p a l a g i p e n ga d u a n m a sya ra ka t s o a l
kelambanan dalam pelayanan pada semua
sektor dan level pelayanan. Sebagaimana
dilansir Koran elektronik Kompas.com melalui
h ps://www.kompas.com/ tanggal 10 Juni
2021 bertajuk, Gubernur NTT: Jika Pelayanan
Publik Bobrok, Maka Pembangunan Provinsi Ini
Pas Bobrok antara lain menekankan kepada
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

agar memberikan pelayanan publik yang
berkualitas. Untuk mewujudkannya, kata
Viktor, diperlukan inovasi yang lebih efek f dan
efesien demi mempermudah dan
memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
"Demi mewujudkan mimpi Provinsi kita ini,
sudah jelas kami sebagai pelayan publik
dituntut untuk terus bekerja dan berkarya.
Karena, aset terbesar dari Provinsi ini adalah
pada pelayanan publiknya. Jadi, jika pelayanan
publiknya bobrok, maka pembangunan dalam
Provinsi ini sudah pas bobrok pula," kata
Viktor, di Kantor Gubernur NTT, Kamis
(10/6/2021).
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Tekad Gubernur NTT, Viktor Bung lu Laiskodat
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang berbasis mutu manajemen demi
meminimalisir bahkan menghilangkan stagnasi
maladministrasi pelayanan kepada masyarakat
sebagai pemberi amanah dan sekaligus
penerima manfaat dari proses pelayanan
pemerintah, daklah sebatas gertak sambal. Di
tahun kepemimpinannya yang ke ga, tahun
2021 ini impian Gubernur Viktor Bung lu
Laiskodat untuk mewujudkan manajemen
mutu dalam seluruh tata kelola pemerintahan
di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur semakin nyata. Salah satu
upaya strategis sebagai solusi alterna f dalam
kerangka melahirkan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa yang tercermin
melalui pelayanan publik yang cepat dan tepat
adalah melalui penerapan Sistem Manajemen
Mutu (SMM) ISO 9001:2015. Demi
mewujudkan penerapan SMM ISO 9001:2015
di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka secara teknis dikelola
dan dikembangkan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terkait dengan tumbuh-kembang penerapan
SMM ISO 9001:2015 di Provinsi Nusa Tenggara
Timur Inspektur Nusa Tenggara Timur, Ruth
Dian Laiskodat, S.Si., Apt., M.M menjelaskan
bahwa sampai dengan akhir tahun 2021 semua
perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama
dua organisasi mitra Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Dekranasda
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tim
Penggerak PKK Provinsi N usa Tenggara Timur
telah diser ﬁkasi dalam rangka menerapkan
SMM ISO 9001:2015. Lantas pertanyaannya,
ada apa dengan SMM ISO 9001:2015 sehingga
p e r l u d i te ra p ka n d a l a m tata ke l o l a
pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur? Menurut
Inspektur Pembantu II, Frederik Ch. P. Koenunu,
S.T., M.H. yang dalam kapasitasnya juga sebagai

Ser ﬁkat ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sumber: Dokumentasi Itdaprov NTT (Foto by Elpo 27/10/21)

Koordinator Teknis Penerapan SMM ISO
9001:2015 di lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan
bahwa Ser ﬁkasi SMM ISO 9001:2015
merupakan suatu standar internasional untuk
Ser ﬁkasi Sistem Manajemen Mutu. Ser ﬁkasi
SMM ISO 9001:2015 menetapkan berbagai
persyaratan, pedoman, dan rekomendasi untuk
desain dan penilaian dari suatu Seriﬁkasi
Manajemen Kualitas. Tujuan Ser ﬁkasi SMM
ISO 9001:2015 adalah untuk menjamin produk
atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan badan
standar dunia yaitu, ISO. Ke ka sebuah
organisasi perangkat daerah telah berhasil lulus
audit dan mendapatkan ser ﬁkat SMM ISO
9001:2015, ar nya organisasi perangkat daerah
tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan
yang telah ditetapkan secara internasional.
Selanjutnya, menurut Inspektur Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Ruth Dian Laiskodat, S.Si., Apt.,
M.M. bahwa penerapan SMM ISO 9001:2015
baik secara kolek f pemerintahan daerah
maupun dalam se ap lingkup perangkat daerah
sangat strategis dalam rangka membangkitkan
dan menggetarkan urat nadi pelayanan publik
sehingga menjadi lebih ak f dan berdayaguna
bagi kebutuhan masyarakat yang kita layani.
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Pusat Peneli an Sistem Mutu dan Teknologi
Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) pada edisi 4/1/Desember 2015
melansir prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai
landasan penyusunan Ser ﬁkasi SMM ISO
9001:2015 adalah: (1) Fokus Pelanggan
(Customer Focus) Prinsip fokus pada pelanggan
menunjukan bahwa se ap organisasi harus
berusaha untuk memuaskan pelanggan; harus
mengiden ﬁkasi, membangun, dan memahami
kebutuhan dan harapan pelanggan saat ini dan
di masa depan; organisasi harus memas kan
bahwa tujuannya terkait dengan kebutuhan
dan harapan pelanggan; manajemen puncak
harus mengkomunikasikan kepada semua
pegawai mengenai kebutuhan dan harapan
pelanggan; organisasi harus mengukur
kepuasan pelangan; dan organisasi juga harus
menjamin keseimbangan antara kepuasan
pelanggan dengan pihak-pihak lainnya (Rundle,
2015). (2) Kepemimpinan (Leadership)
Kaitannya dengan manajemen mutu, prinsip
kepemimpinan menjelaskan bahwa pemimpin
di semua level organisasi harus mempunyai
kesatuan tujuan dan arah, serta menciptakan
kondisi dimana se ap pegawai terlibat dalam
mencapai sasaran mutu organisasi. (3)
Keterlibatan Orang (Engagement of People)
Prinsip keterlibatan orang menekankan pada
pen ngnya aspek kompetensi, pemberdayaan
dan keterlibatan seluruh pegawai, karena
keseluruhan aspek tersebut dapat
meningkatkan kemampuan organisasi untuk
menciptakan nilai.
(4) Pendekatan Proses
(Process Approach) Prinsip pendekatan proses
mempercayai bahwa suatu hasil dapat menjadi
lebih efek f dan eﬁsien, ke ka kegiatankegiatan yang dikelola menjadi suatu proses
yang saling terkait dan berfungsi sebagai sistem
yang koheren. (5) Perbaikan (Improvement) .
Prinsip perbaikan menjelaskan bahwa untuk
mencapai kesuksesan, organisasi harus
memiliki fokus perbaikan yang berkelanjutan.
Hal ini dikarenakan ndakan perbaikan dapat
mempertahankan ngkat kinerja organisasi
dan dapat bereaksi terhadap perubahan yang

terjadi baik dalam kondisi internal dan
eksternal organisasi, serta dapat menciptakan
peluang baru. Lebih lanjut, dalam manajemen
mutu, ndakan perbaikan dapat dilakukan
dengan peningkatan eﬁsiensi dan efek ﬁtas
organisasi. .(6) Pengambilan Keputusan
Berdasarkan Buk (Evidence-Based Decision
Making Prinsip ini menjelaskan bahwa se ap
organisasi dalam mengambil keputusan harus
berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi data
dan informasi. Hal ini dikarenakan kadangkala
organisasi sering menghadapi situasi yang
kompleks dalam pengambilan keputusan, dan
sering menghadapi beberapa ke dakpas an.
(7) Manajemen Relasional (Rela onship
Management) Prinsip manajemen relasional
menjelaskan bahwa untuk mencapai
kesuksesan yang berkelanjutan, organisasi
harus mengelola hubungan dengan berbagai
pihak yang berkepen ngan. Dalam manajemen
mutu dijelaskan bahwa pihak yang
berken ngan adalah orang atau kelompok yang
memiliki kepen ngan dalam keberhasilan atau
kinerja organisasi.

Sampai dengan kondisi menjelang akhir tahun
2021 seluruh perangkat daerah pada lokus
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur telah dinyatakan lulus ser ﬁkasi SMM
ISO 9001:2015 oleh auditor eksternal dari
lembaga ser ﬁkasi Szutest.
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Hal ini sebagaimana diakui oleh Inspektur
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ruth Dian
Laiskodat, S.Si., Apt., M.M bahwa untuk
sampai pada ngkatan ini bukanlah semudah
membalikan telapak tangan tetapi butuh
proses panjang melalui pendampingan yang
efek f baik secara internal antara perangkat
daerah dengan aparat pengawas intern
pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun
pendampingan melalui manajemen PT. Kokek
sebagai konsultan. Dikatakan Inspektur Dian
bahwa gendang
penerapan SMM ISO
9001:2015 telah ditabuh Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020
yaitu pada sembilan perangkat daerah dan
dua organisasi mitra pemerintah daerah yaitu
Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Sembilan perangkat daerah berhasil
dinyatakan lulus melalui audit ser ﬁkasi m
auditor eksternal dari lembaga Szutest tahun
2020 adalah (1) Inspektorat Daerah Provinsi
NTT, (2) Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTT;
(3). Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Prov. NTT; (4). Badan Kesbangpol Prov. NTT.; (5)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT;
(6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Provinsi NTT; (7) Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi NTT; (8). Biro Pemerintahan Setda
Provinsi NTT; dan (9). Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT.

Dijelaskan bahwa terwujudnya penerapan
SMM ISO 9001:2015 telah melewa agenda
kerja yang panjang sejak tahun 2020 yaitu
melalui pelaksanaan bimbingan teknis
penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015. Bimtek ini dilakukan oleh
narasumber eksternal yaitu Mitra Seja
Fazahara (MSF) dengan peserta dari 39
Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
NTT, Dekranasda Provinsi NTT dan Tim
Penggerak PKK Provinsi NTT yang dilaksanakan
pada tanggal 27-29 Januari 2020. Selanjutnya
diiku dengan pelaksanaan GAP Analisis Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015
padaperangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi NTT yang mulai dilaksanakan pada
tanggal 26 Februari 2020. GAP Analisis
bertujuan untuk mengetahui penilaian awal
(on-site) terhadap kesenjangan persyaratan
SMM ISO 9001:2015 terhadap eksis ng sistem
di Organisasi dan kemudian diiku dengan
Pelaksanaan Bimbingan teknis Penyusunan
Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 oleh pihak MSF yang dilaksanakan
pada tanggal 26-27 Februari 2020. Diuraikan
Inspektur Dian bahwa sesuai ketentuan maka
se ap tahun dilakukan audit surveilance oleh
lembaga Szutest untuk mengevaluasi dan
mengetahui komitmen serta konsistensi
implementasi prinsip-prinsip SMM ISO
9001:2015 yang dilakukan oleh masing-masing
perangkat daerah pemegang ser ﬁkat ISO.
"Bersyukur bahwa dari hasil audit surveilance
yang dilakukan oleh m audit eksternal dari
lembaga Szutest telah menetapkan bahwa
dari sembilan perangkat daerah dan dua
organisasi mitra Pemerintah Daerah Provinsi
NTT masih dinyatakan layak untuk menerima
s e r ﬁ kat d a n m e n e ra p ka n S M M I S O
9001:2015 di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggarea Timur. Di samping itu, hasil audit
juga menetapkan bahwa dari 29 perangkat
daerah tersisa pada tahun 2020 telah lulus
ser ﬁkasi SMM ISO 9001:2015. Hal ini
mencerminkan dan sekaligus menjadi
barometer bahwa output pelayanan dari
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semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah
Daerah Provinsi NTT telah menuju ke ngkatan
yang lebih baik. Namun di satu sisi, seiring
dengan pencapaian ini saya harapkan agar
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dapat
m e ra s a ka n ke u nt u n ga n m e n d a p at ka n
s e r ﬁ ka s i I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 a n t a ra l a i n
memperoleh reputasi yang lebih baik, ngkat
kesadaran akan perlunya menjaga kualitas,
prosedur dan tanggungjawab menjadi lebih
jelas dan terdokumentasi dengan lebih baik,
lebih mudah untuk ditelusuri dan dilakukan
audit, pelayanan kepada pelanggan lebih baik,
meningkatkan kepuasan pelanggan serta
karyawan, melakukan peningkatan
yangberkesinambungan, dan juga kesempatan
untuk melakukan inovasi dan menjawab Misi
ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu :
Mewuiudkan reformasi birokrasi pemerintahan
dan meningkatkan kualitas pelayanan publik",
Kata Inspektur Dian.

Inspektur Ruth juga merasa gembira atas
rekomendasi yang diberikan m audit baik
untuk audit 29 perangkat daerah yang baru
direkomendasikan layak untuk menerima
ser ﬁkat SMM ISO 9001:2015 maupun 10
perangkat dan 2 organisasi mitra Pemerintah
Daerah Provinsi NTT yang telah konsisten
dalam menerapkan prinsip-prinsip ISO dalam
manajemen organisasi sehingga masih
dinyatakan layak dan direkomendasikan untuk
tetap menerima ser ﬁkat ISO 9001:2015. "Apa
yang diraih ini adalah buk dari komitmen yang
kuat sebagai aparatur sipil negara dalam
meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat pada se ap elemen organisasi
perangkat daerah. Meraih keberhasilan itu
bukan sesuatu yang gampang tetapi
mempertahankan kesuksesan itu adalah
sebuah tantangan tersendiri. Karena itu
diharapkan kepada semua pimpinan dan
elemen organisasi perangkat daerah agar
dengan prestasi ini teruslah bekerja keras
dengan komitmen dan konsistensi yang nggi

sehingga disaat evaluasi maupun audit yang
akan datang masih tetap dinyatakan layak
sehingga dapat mempertahankan ser ﬁkat ISO
y a n g s u d a h d i p e r o l e h " h a ra p R u t h .
Dikatakannya bahwa dengan hasil ser ﬁkasi
atas 29 perangkat daerah pada tahun 2021 dan
hasil surveillance terhadap 10 perangkat
daerah dan 2 mitra ORGANISASI Pemerintah
Daerah Provinsi NTT maka seluruh perangkat
daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur telah berser ﬁkat ISO
9001:2015. Ini ar nya, secara agregat,
Pemerintah Provinsi NTT telah menerapkan
prinsip-prinsip ISO 9001:2015 yang tentunya
bermuara pada peningkatan mutu pelayanan
kepada masyarakat, pungkas Ruth.Menurut
Koordinator Teknis Penerapan SMM ISO
9001:2015, yang sehari-hari sebagai Inspektur
Pembantu 2, Frederik Ch. P. Koenunu, S.T., M.H
bahwa berdasarkan hasil audit dari Szutest
maka 29 perangkat daerah yang dinyatakan
layak untuk mendapatkan ser ﬁkat ISO
9001:2015 pada lingkup Pemerintah Provinsi
NTT adalah sebagaimana terlihat pada tabel
berikut:

Closing Mee ng Pelaksanaan Audit Ser ﬁkasi ISO 9001:2015
di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
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Tabel Hasil Audit SMM ISO 9001:2015 Tahun 2021
Pada Perangkat Daerah

Sumber: Laporan Hasil oleh Tim Pendampigan ISO

Terhadap hasil temuan pada audit maupun surveillance ser ﬁkasi SMM 9001:2015 oleh Tim Szutest,
Koordinator Tim ISO yang juga sebagai Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT,
Frederik Ch. P. Koenunu, S.T.,M.H menyatakan bahwa apa yang diraih oleh semua perangkat daerah
merupakan buk kerja keras dan konsistensi yang kuat dari sebuah system yang dibangun bersama
dalam sebuah organisasi. Pencapaian ini menunjukan adanya bangun kolaborasi dan koordinasi yang
kuat dalam internal organisasi yang berjalan sesuai koridor standar operasional prosedur (SOP) yang
berlaku serta adanya kegiatan pendokumentasian terhadap semua pelaksanaan tugas yang
memadai. #NTTBangkit, #NTTSejahtera
(Penulis: Jibrail Po, S.Pt, Auditor Muda Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT)
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GERAKAN

NASIONAL

REVOLUSI

MENTAL
G

erakan ini adalah sebuah konsep yang
dicetuskan oleh Bung Karno dan menjadi
salah satu program unggulan
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun
demikian, sampai dengan saat ini revolusi mental
masih belum berhasil diimplementasikan dengan
efek f di Nusantara.As a proof of it, masih banyak
kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang
yang terjadi di Indonesia hingga sekarang yang
melibatkan aparat negara. Masyarakat dan
korporasi juga masih sering melakukan berbagai
penyimpangan seper memberi uang suap dan
pelicin ke ka mereka berinteraksi dengan aparat
negara. Untuk itulah, diperlukan terobosan
tersendiri dalam melaksanakan Gerakan Nasional
Revolusi Mental. Dalam hal ini, dak cukup
melaksanakan Gerakan ini hanya dengan cara-cara
konvensional, agar praktek korupsi dapat
diminimalisir.

Chelso Edgar Tassie, S.STP

Apa itu revolusi mental? Dalam rangka memperinga Kemerdekaan Indonesia di masa lalu, Bung
Karno mendeﬁnisikan revolusi mental sebagai satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia
agar menjadi manusia baru, yang berha pu h, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan
berjiwa api yang menyala-nyala.Deﬁnisi revolusi menurut Cambridge Dic onary adalah a very
important change in the way that people do things (perubahan pen ng di dalam cara seseorang
melakukan hal-hal tertentu.) Di sisi lain, deﬁnisi mental menurut Merriem Webster Dic onary adalah
of or rela ng to the mind. Dari deﬁnisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mental adalah tentang
pikiran seseorang ataupun aspek-aspek yang berhubungan dengan pikiran seseorang.
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Revolusi mental ar nya bagaimana melakukan perubahan cara berpikir dan perubahan aspek-aspek
yang memiliki korelasi dengan pikiran seseorang secara menyeluruh dengan cepat. Perubahan disini
melipu perubahan keyakinan (belief), nilai-nilai (values), perilaku (behavior) dan cara hidup (way of
life) ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, revolusi mental berkaitan dengan pembangunan
karakter (character building) manusia Indonesia.
Nilai-nilai yang terdapat di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental beraneka ragam antara lain nilai
integritas, nilai kerja keras dan nilai gotong royong. Salah satu nilai utama yang harus diwujudkan oleh
Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah nilai integritas sebagai perwujudan kemurnian ha (the
purity of heart). Tujuan revolusi mental adalah agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku
keseharian bangsa Indonesia menuju perilaku berintegritas yang merupakan an tesis bagi perilaku
korup.
Basong tau ko sonde apa penger an integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deﬁnisi
integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga
seseorang akan dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan
kejujuran.
Seseorang yang memiliki integritas akan memiliki kewibawaan dan dihorma orang lain. Lihatlah
bagaimana sosok-sosok seper Mohammad Ha a, HB IX dan Hoegeng. Sosok-sosok ini dikenal karena
integritas dan kejujuran yang mereka unjukkan selama hidupnya, yang dak akan lekang oleh
perjalanan waktu.Perilaku berintegritas yang ditunjukkan sosok-sosok tersebut harus dapat menjadi
contoh bagi seluruh Aparat Sipil Negara dan seluruh lapisan masyarakat. Kedua kelompok ini harus
dapat melakukan perilaku-perilaku yang berintegritas dalam segala ak vitasnya. Masyarakat yang
berintegritas akan menerapkan kejujuran dan kebenaran di dalam seluruh ak vitasnya. Mereka dak
akan lagi menjadi bagian dari ak vitas-ak vitas korupsi yang melibatkan birokrasi pemerintah seper
meminta kemudahan dan memberikan suap kepada aparat dan pejabat negara. Masyarakat seper
ini justru akan selalu mendorong aparat negara untuk selalu menerapkan perilaku yang berintegritas.

Inspektur bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT Melaksanakan GNRM dengan
Mendengarkan Lagu Wajib Nasional
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Di sisi lain, sosok pejabat negara dan Aparat
Sipil Negara yang berintegritas di lembaga
pemerintahan akan berani menegakkan
kebenaran tanpa memihak golongan manapun,
memegang teguh prinsip kejujuran dalam
kondisi apapun, dak menyalahgunakan
jabatan untuk memperoleh fasilitas negara dan
dak akan menggunakan jabatan untuk
membenarkan penyimpangan yang dilakukan.
D a l a m m e n e r a p k a n i n t e g r i t a s ke k a
melaksanakan ak vitasnya, masyarakat dan
terutama aparat Pemerintah harus mampu
melaksanakan nilai-nilai dan perilaku-perilaku
berikut ini:
1. Memiliki konsistensi dalam berkata dan
ber ndak.
2. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan
terhadap lingkungan.
3. Berani dan tegas dalam ber ndak dan
mengambil keputusan.
4. Disiplin dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya.
5. Adil dan dak berlaku dengan sewenangwenang terhadap orang lain.
Salah satu unsur yang dapat menjadi katalisator
terciptanya nilai-nilai integritas dengan efek f
adalah unsur pengawasan. Hal ini bisa dilihat
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
d a n M e l aya n i d i L i n g ku n ga n I n sta n s i
Pemerintah.

Dalam Peraturan ini, perwujudan Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani melipu 6 komponen
pengungkit sebagai berikut: manajemen
perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja
dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawasan
maka seyogyanya APIP harus dapat menjadi
agen perubahan, termasuk menjadi katalisator
terhadap terjadinya perubahan dalam aspek
integritas. More over, lembaga pengawasan
dan seluruh aparat di dalamnya harus dapat
menjadi tunas integritas yang akan
menyebarkan nilai-nilai integritas ke organisasiorganisasi lain atau menjadi pusat integritas
(integrity center) yang dapat membangun
budaya integritas di lingkungannya.
Deﬁnisi katalisator adalah seseorang atau
sesuatu yang menyebabkan terjadinya
perubahan dan menimbulkan kejadian baru
atau mempercepat suatu peris wa. Lalu,
bagaimana Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah menjadi katalisator terhadap
terinternalisasinya nilai-nilai Gerakan Nasional
Revolusi Mental, terutama nilai integritas,
dalam organisasi pemerintah?
Sebagai lembaga pengawasan internal, APIP
memiliki ga ak vitas utama yaitu ak vitas
pengawasan (assurance ac vi es), ak vitas
an korupsi (an corrup on ac vi es) dan
ak vitas konsultasi (consul ng ac vi es).
Ke ga ak vitas tersebut diwujudkan dalam
bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan berbagai macam kegiatankegiatan pengawasan yang lain. Dalam
mendorong perubahan mental agar sesuai
dengan nilai-nilai integritas, maka perlu adanya
terobosan dalam bidang pengawasan yang
bersifat out of the box dan dak hanya berupa
ak vitas yang bersifat formal semata.

Penerapan GNRM dengan Melaksanakan Apel Pagi
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Menindaklanju hal tersebut maka sasaran
terobosan kegiatan pengawasan yang dapat
meningkatkan efek vitas internalisasi nilai
integritas adalah pada dimensi edukasi dan
dimensi organisasional.
Salah satu bentuk edukasi tentang integritas
yang dapat dilakukan APIP sebagai sebuah
terobosan adalah berupa Gerakan APIP
Teaching Integrity in School's, sebagai bagian
dari ak vitas an korupsi lembaga APIP.
Gerakan ini dilakukan melalui kerja sama
dengan Instansi Pemerintah di bidang
pendidikan yang terkait, dalam sebuah forum
khusus yang diselenggarakan oleh Instansi di
bidang pendidikan tersebut.
Kenapa harus siswa yang menjadi sasaran
Gerakan ini, bukannya masyarakat umum?
Alasannya adalah karena para siswa inilah yang
akan menjadi pemimpin bangsa di masa
datang. Merekalah calon aparat negara atau
mereka akan menjadi bagian dari masyarakat di
masa datang yang tentu sering berinteraksi
dengan aparat negara.
Alasan lain adalah karena menanamkan nilainilai integritas kepada generasi muda akan
lebih efek f dan eﬁsien daripada harus
menanamkan nilai-nilai tersebut kepada
masyarakat umum yang sangat heterogen.
Dalam hal ini, masyarakat umum terdiri atas
berbagai macam individu dan kelompok
dengan berbagai latar belakang yang berbeda
serta umumnya mereka telah memiliki karakter
yang baku sehingga sulit untuk dirubah.
Melalui Gerakan APIP Teaching Integrity in
School's, aparat APIP dapat berdiskusi dengan
para siswa di sekolah tentang apa itu integritas,
apa makna integritas, apa saja manfaat
integritas dan ilustrasi tentang berbagai contoh
sosok yang memiliki integritas seper
Mohammad Ha a, Hoegeng dan Baharuddin
Lopa di dalam lintasan sejarah Indonesia. Di
dalam forum ini, para siswa dapat mempelajari

bagaimanakah heroisme, perjuangan dan
pengorbanan sosok-sosok tersebut di dalam
mempertahankan integritasnya, di tengah
berbagai tekanan dari pihak-pihak lain.
Untuk menarik minat siswa, maka pemaparan
tentang integritas harus dikemas sedemikian
rupa dengan menggunakan media visual yang
atrak f dan melalui pelaksanaan diskusi online
dengan sosok-sosok dan pejabat publik yang
berintegritas. Tujuannya adalah agar dapat
menggugah semangat dan darah muda para
siswa tersebut sehingga mereka bersedia
menerapkan nilai-nilai integritas dalam
kehidupannya.
Melalui Gerakan APIP Teaching Integrity In
Schools's diharapkan nilai-nilai integritas dapat
terinternalisasi secara efek f ke dalam jiwa
para siswa. Dengan demikian, para siswa dapat
menjadi generasi anak muda Indonesia Abad 21
yang berintegritas, yang akan menyebarkan
nilai-nilai integritas kepada pihak-pihak lain
ke ka mereka dewasa kelak. Tujuannya adalah
agar mereka mampu menghilangkan kebiasaan
dan perilaku korup yang telah terinternalisasi
selama ini di Nusantara.
Di samping itu, nilai-nilai integritas yang telah
terinternalisasi dalam diri mereka akan
menjadikan mereka dapat melawan se ap
godaan untuk melakukan kecurangan. Hasil
yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
munculnya siswa-siswa dengan pola pikir dan
mentalitas yang menganggap bahwa integritas
adalah hal yang sangat mulia dan selalu
mengutamakan keadilan dan kebenaran dalam
se ap langkahnya.
Jangan sampai ke ka mereka dewasa, generasi
yang disebut sebagai Z Genera on ini justru
terlibat dalam berbagai skandal korupsi karena
dak kuat melawan godaan keserakahan di
dalam dirinya ke ka melihat peluang untuk
melakukan korupsi.
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Cara lain yang dapat dilakukan oleh APIP dalam
rangka menumbuhkan budaya integritas
adalah pada ngkatan Instansi Pemerintah dan
Aparat Sipil Negara. Pada ngkatan ini, APIP
harus mendorong terciptanya budaya integritas
(integrity culture) di dalam organisasi
pemerintah.
APIP dapat berperan sebagai penyebar nilainilai integritas (integrity inﬂuencer) di
lingkungan organisasi pemerintah. Sebagai
lembaga pengawasan yang berada di tengahtengah organisasi pemerintah lain yang
m e n j a d i r e k a n ke r j a n y a , A P I P d a p a t
menyebarkan nilai-nilai integritas dengan lebih
maksimal. Mengapa demikian?
Hal ini disebabkan karena aparat APIP mampu
melakukan komunikasi sosial dan informal
dengan aparat dari organisasi pemerintah lain
dengan lebih dekat. Misalnya pejabat dan
aparat APIP menghadiri acara-acara sosial yang
diselenggarakan oleh pejabat dan aparat
organisasi pemerintah lain.
Dengan demikian, pejabat APIP mampu
membangun kedekatan personal dengan
pejabat dan aparat organisasi pemerintah lain.
Faktor kedekatan personal inilah yang menjadi
modal utama APIP di dalam mempengaruhi
aparat organisasi pemerintah yang menjadi
rekan kerjanya.
Apabila pejabat dan aparat di organisasi
pemerintah telah memiliki kedekatan personal
dengan pejabat APIP, maka pejabat APIP akan
lebih mudah mempengaruhi pejabat dan
aparat di berbagai Instansi Pemerintah untuk
melakukan perubahan cara kerja ke arah
budaya kerja yang sesuai dengan nilai
integritas. Dengan catatan, aspek independensi
pejabat dan aparat APIP harus tetap terjaga.
Lalu, bagaimana APIP dapat berkontribusi di
dalam membangun budaya integritas? Kayes
et.al. (2007) menjelaskan bahwa terdapat ga

fase dalam pembangunan budaya integritas
yaitu:
1. Understanding the 'why' of integrity.
P i m p i n a n h i n g ga p e ga w a i o r ga n i s a s i
pemerintah harus memperoleh alasan formal
mengapa mereka harus berintegritas.
Pemahaman tentang hal ini dapat diperoleh
melalui penetapan dan sosialisasi kode e k,
pedoman perilaku dan kebijakan serta
prosedur kerja yang berorientasi pada
integritas. Melalui pemahaman terhadap
aturan-aturan ini, seluruh pihak di dalam
organisasi pemerintah akan menyadari
landasan tertulis mengapa mereka harus
berintegritas, bahwa dengan menerapkan
perilaku berintegritas maka kredibilitas mereka
dan Instansi Pemerintah akan meningkat.
Sebagai integrity inﬂuencer, APIP seyogyanya
mendampingi penyusunan kode e k dan
pedoman perilaku di dalam organisasi
pemerintah agar sesuai dengan berbagai aturan
yang berlaku. Di samping itu, APIP juga harus
memantau bagaimana efek vitas pelaksanaan
kode e k dan pedoman perilaku secara
periodik. APIP dapat menyebarkan kuesioner,
melakukan wawancara dan observasi kepada
pimpinan dan pegawai pemerintah untuk
mengetahui apakah kode e k dan aturan
perilaku telah disosialisasikan dan dilaksanakan
dengan efek f atau dak.
2. Understanding the 'why not' of integrity.
Fase ini berhubungan dengan manfaat apa yang
didapatkan dari perilaku berintegritas dan
konsekuensi apa yang akan diterima apabila
seseorang dak memiliki integritas. Misalnya
saja, manfaat perilaku yang berintegritas
adalah dapat memperoleh kepercayaan
stakeholders dan masyarakat. Tanpa ada
kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
pemerintah, maka legi masi sebuah organisasi
pemerintah akan menjadi kurang.
Ko n s e ku e n s i d a r i p e r i l a ku ya n g d a k
berintegritas dapat berupa terjadinya
penyimpangan yang mengakibatkan pihak31

pihak dalam organisasi pemerintah
berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum.
Perilaku yang dak berintegritas juga dapat
menimbulkan konﬂik dan permusuhan dalam
organisasi pemerintah yang tentu dapat
berdampak nega f bagi organisasi tersebut.
Dalam fase ini akan dilakukan penguatan ikatan
emosional pimpinan dan pegawai terhadap
nilai-nilai integritas (emo onal a achment).
Berbagai permasalahan, perasaan pegawai
terhadap budaya integritas dan hal-hal yang
menjadi kekhawa ran mereka harus ditangani
pada tahap ini. Dengan demikian, mereka akan
bersedia menerapkan perilaku berintegritas
secara konsisten.
Lembaga APIP harus memas kan bahwa
seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah
memahami apa manfaat dari perilaku
berintegritas dan konsekuensi nega f apa yang
akan diterima dari perilaku yang dak
berintegritas. Hal ini dapat dicapai melalui
kegiatan pela han, sosialisasi hingga focus
group discussion yang membahas tentang
aspek-aspek dan berbagai dimensi integritas.

Selain itu, lembaga APIP dapat membangun
help center dan whistleblowing system untuk
menjadi sarana konseling bagi para pegawai
yang menghadapi ethical grey areas dan ke ka
mereka mengetahui adanya perilaku-perilaku
tertentu yang menyimpang dari nilai-nilai
integritas.
Agar para pegawai Pemerintah bersedia
melaporkan penyimpangan yang diketahuinya
maka adalah hal yang pen ng meyakinkan
seluruh pihak bahwa whistleblowing system
yang dibangun oleh lembaga APIP telah
menerapkan prinsip kerahasiaan nggi dengan
tujuan untuk mencegah terjadinya retaliasi.
Ditulis Oleh : Chelso Edgar Tassie, S.STP

3. Understanding the prac ces of integrity.
Dalam fase ini, pimpinan dan seluruh pegawai
harus menerapkan nilai dan budaya integritas.
Untuk itu, harus dibangun berbagai sistem dan
perangkat yang diperlukan bagi para pegawai
agar mereka dapat berperilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai integritas dan untuk
mencegah terjadinya ethical lapses.
Di sini, lembaga APIP dapat mendorong
p imp in an o rgan is as i p emerintah agar
memberikan penghargaan bagi pegawai yang
secara konsisten berperilaku sesuai dengan
nilai-nilai integritas. Di samping itu, pemberian
pela han tentang berbagai kasus-kasus e ka
dan integritas bagi pimpinan dan pegawai
Instansi Pemerintah oleh lembaga APIP akan
memungkinkan mereka untuk mengetahui
keputusan-keputusan apa yang harus dibuat
ke ka aparat negara menghadapi situasi-situasi
tertentu yang memaksanya untuk berperilaku
menyimpang.
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APAKAH PENGELOLAAN

DANA
BOS
TINGKAT SMA/SMK/SLB

DI PROVINSI NTT

EFEKTIF ?
(Metode : Jurnalistik)

?

Berdasarkan judul tulisan ini yang seolah
mempertanyakan efek vitas pengelolaan
dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di
NTT dak bermaksud untuk mencari
kesalahan atau menyudutkan pihak
tertentu, namun penulis ingin mengetuk
ha pembaca untuk kembali merenungkan
atau mereﬂeksi terkait upaya pemerintah
dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui program dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler terutama di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jose Alves Pereira, SH
Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang punya kepedulian dan perha an terhadap kelansungan
pendidikan bagi putra-putri di bumi Flobamorata merupakan singkatan dari representasi suku/etnis
yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Flores, Sumba, Timor, Rote, Alor dan Lembata akan
sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui program bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana BOS merupakan
bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang pengelolaannya langsung
ke rekening sekolah sasaran penerima yang penggunaannya diatur /dikelola oleh Kepala sekolah
bersama Tim BOS Sekolah yang ada.
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Dalam pengelolaannya menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu kewenangan
sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan sekolah. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai prioritas kebutuhan sekolah dengan memperha kan
prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler yang ditetapkan.
Untuk itu kejujuran dan sikap profesionalisme m BOS di ngkat sekolah dalam pengelolaan dana
Bantuan Operasional Sekolah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan dana BOS
pada ngkat SMA/SMK/SLB sehingga diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi
penyelenggaraan pendidikan di bumi Flobamorata ini.
Upaya dan kerja keras yang telah dilakukan selama ini patut diapresiasi terutama kepada Tim BOS
Sekolah yang menangani langsung pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah
masing-masing juga kepada lembaga/organisasi pemerintah daerah lainnya yang turut berkontribusi
terhadap kemajuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
untuk meningkatkan mutu
pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Disadari bahwa pihak sekolah yang awalnya hanya melaksanakan tugas pendidikan (mengajar,
membimbing, mela h ) para siswa agar menjadi manusia yang bermartabat memiliki ilmu dan
berkarakter terpuji sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sekarang sekolah juga
diberikan tanggungjawab untuk mengelola secara langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
yang nilainya cukup besar hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, pihak sekolah tentu segera
mengan sipasi dengan menetapkan personil untuk dapat membantu Kepala sekolah dalam
mengelola dana BOS yang menjadi tanggug jawab sekolah yang bersangkutan.
Pelaksanaan Audit Dana BOS di SMA Negeri 1 Kambera - Sumba Timur
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Keterbatasan tenaga/personil, sarana
prasarana, letak geograﬁs yang sulit dan jauh
dari jangkauan internet turut menjadi kendala
atau hambatan dalam pengelolaan dana
Bantuan Operasional Sekolah tersebut, namun
demikian dak ada pilihan lain sekolah harus
mampu mengelola dana Bantuan Operasional
Sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan
pendidikan bagi para siswa/i sesuai tuntutan
kebutuhan. Tim BOS telah melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya walaupun ditemui
kekurangan dan kelemahan namun upaya kerja
keras dan terus berla h dalam pengurusan
a d m i n i s t ra s i ke u a n ga n s e ko l a h d e m i
meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur perlu terus di dukung
sehingga sekolah benar-benar mampu
mengelola anggaran secara profesional.
Inspektur Daerah Provinis Nusa Tenggara Timur
Ruth D. Laiskodat ,S.Si.,A.Pt.,M.M saat
diwawancarai oleh salah satu awak media
pada 14 Juni 2021 menyangkut pengawasan
pengelolaan keuangan dana BOS pada sekolah
ngkat SLTA Provinsi Nusa Tenggara Timur
mengatakan "terdapat banyak temuan
penyalahgunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah pada sekolah-sekolah ngkat
SMA/SMK Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal
tersebut diketahui ke ka Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
dalam
menjalankan tugas inspeksi keuangan
menemukan banyak penyimpangan
penyalahgunaan keuangan dana BOS".
(h ps://www.hakrakyat.com)
Berdasarkan penegasan Inspektur Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait masih
banyak penyimpangan dalam pengeloaan dana
BOS, karena sesuai hasil pemeriksaan
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur terhadap pengelolaan Manajemen BOS
ngkat SMA/SMK/SLB di Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019/2020
tahap I yang dilakukan pada 70 SMA/SMK/SLB
menunjukkan pengelolaan dana Bantuan

Operasional Sekolah pada SMA/SMK/SLB
belum dilakukan secara memadai karena
terdapat 291 temuan yang didasarkan pada12
kategori atau klasiﬁkasi temuan hasil
pemeriksaan. Sedangkan Pemeriksaan Tahap II
yang dilakukan terhadap 32 SMA/SMK/SLB
diperoleh 110 temuan.
Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan
kategori menempatkan Kelemahan
adminstrasi pada urutan pertama sebanyak 89
dari 401 temuan yang ada atau 22,19%
sedangkan urutan ke dua pengelolaan barang
inventaris yang belum ter b sebanyak 63
temuan atau 15,71%, sedangkan di urutan
ke ga temuan lain-lain sebanyak 60 temuan
atau 14,96%, sarana informasi belum tersedia
berada di urutan empat sebanyak 44 temuan
atau 10,97%, sedangkan urutan ke lima temuan
kelemahan pengadan barang/jasa sebanyak 37
temuan atau 9,22%.
Melihat kondisi tersebut maka mekanisme
Pengelolaan dana BOS yang Efek f dan Eﬁsien
menjadi suatu tuntutan yang wajib
dilaksanakan oleh sekolah penerima dana BOS.
Kepala Sekolah selaku penanggung jawab wajib
membentuk Tim BOS sekolah yang memiliki
kapasitas untuk mengelola dana Bantuan
Operasional Sekolah sehingga benar-benar
dimanfaatkan sesuai tujuan/rencana untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan akses
layanan pendidikan yang memadai bagi para
siswa. Selain itu Tim BOS juga harus memilki
integritas dan komitmen dalam meningkatkan
mutu pendidikan pada sekolah dimana ia
mengabdi.
Berhubung pengelolaan dana Bantuan
Operasional Sekolah secara langsung dilakukan
oleh sekolah, maka Tim BOS selaku pengelola
yang bertanggungjawab langsung atas
penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah tersebut harus mampu membuat
rencana atas penggunaan dana Bantuan
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Operasional Sekolah secara baik, mengisi dan
m e l a ku ka n p e m u ta k h i ra n D ata Po ko k
Pendidikan (Dapodik) sesuai dengan kondisi riil
di sekolah, menggunakan dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler sesuai komponen
pembiayaan yang ditetapkan, dan membuat
laporan penggunaannya secara transparan dan
b e r u s a h a m e n g h i n d a r i n d a ka n ya n g
menyimpang dari tujuan pengelolaan dana
Bantuan Operasional Sekolah itu sendiri.
[[Pemerintah telah berupaya menghasilkan
berbagai regulasi sebagai pedoman
pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah misalnya dalam bentuk Undangundang yang mengatur tentang Sis m
Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah
tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
aturan-aturan tersebut diharapkan mampu
memberikan solusi juga sebagai pedoman
dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah sehingga benar-benar memberikan
manfaat terutama di dunia pendidikan.
Penetapan Tim BOS baik di ngkat Provinsi,
Kabupaten/Kota dan sekolah yang merupakan
bagian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai peran pen ng dalam
menyukseskan pencapaian tujuan pendidikan.

ditetapkan pemerintah sehingga tujuan dan
sasaran pemanfaatan dana Bantuan
Operasional Sekolah menjadi efek f.
Sesuai Bab V, Pasal 12 Peraturan Menteri
Pen d id ika n d a n Keb u d aya a n Rep u b lik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler menetapkan 12
komponen pembiayaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler yaitu :
1. Penerimaan peserta didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
ekstra kurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi
pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan saran dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat mul media pembelajaran;
10.Penyelenggaraan kegiatan peningkatan
kompetensi keahlian;
11.P e n y e l e n g g a r a a n k e g i a t a n d a l a m
mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
12.Pembayaran honor.

Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di
ngkat SMA/SMK/SLB perlu koordinasi,
sosialisasi dan kerja sama pada semua
e l e m e n / n g kata n u nt u k m e nya m a ka n
persepsi/pemahaman sehingga pelaksanaan
pengelolaan dana Bantuan Operasional
Sekolah di ngkat sekolah dapat terwujud
sesuai harapan.
Sekolah diberikan kewenangan penuh untuk
mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah
berdasarkan sis m Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS), namun demikian ia tetap terikat
pada aturan dan mekanisme pengelolaan dana
Bantuan Operasional Sekolah yang sudah

Melayani konsultasi dari SMKN 1 Waikabubak Kabupaten
Sumba Barat terkait Dana komite sekolah
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Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang efek vitas harus dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan yang telah ditetapkan supaya mampu memberikan manfaat bagi
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Supriyanto, M.A Analis Kebijakan Ahli Madya
Direktorat Sekolah Dasar terkait pendapatnya tentang penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah yang Fleksibel dan Transparan menjelaskan bahwa "prinsip penggunaan dana Bantuan
Operasional Sekolah yang pertama ﬂeksibilitas yaitu penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
Reguler di kelola sesuai dengan kebutuhan sekolah, Efek vitas yaitu penggunaan dana Bantuan
Operasional Sekolah Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk
mencapai tujuan pendidikan di sekolah, Eﬁsiensi dimana penggunaan dana Bantuan Operasional
Sekolah Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal
mungkin dengan hasil yang op mal, selanjutnya prinsip Akuntabilitas yaitu penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan
berdasarkan per mbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan, serta prinsip
transparansi dimana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dikelola secara terbuka
dan mengakomodir aspirasi pemangku kepen ngan sesuai kebutuhan sekolah," paparnya.
(ditpsd.kemdikbud.go.id)
Kontribusi dana Bantuan Operasional Sekolah diharapkan dapat membantu/meringankan beban
orang tua siswa selaku pengguna jasa layanan pendidikan, sarana pemerataan pendidikan di se ap
daerah, menuntaskan angka buta aksara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mampu
meningkatkan sarana prasarana pendidikan, terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai kebutuhan sekolah.
Pada bagian akhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan bahwa yang disajikan dalam tulisan ini
kiranya membuat kita berpikir sejenak apa yang akan kita berikan kepada generasi kita karena
merekalah penerus perjuangan bangsa sehingga apa yang telah dibangun dengan susah payah
melalui pengorbanan para pendiri bangsa ini akan tetap dilestarikan demi mewujudkan Indonesia
yang tangguh mampu bersaing diantara bangsa-bangsa maju lainnya dan salah satu cara untuk
mencapai hal tersebut maka jawabannya ada pada kita semua.
Penulis teringat dengan sebuah lagu yang memberikan inspirasi bahwa pemuda/I merupakan tulang
punggung bangsa dan negara, kira-kira syairnya seper ini: Bangun pemuda/I, Indonesia, tanggan
bajumu sisingkan untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmulah, menjadi tanggunganmu
terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
(ditulis oleh Jose Alves Pereira, SH, Pengawas Pemerintahan Muda pada Insektorat Daerah Provinsi
NTT)
Sumber :
1. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Bab V, Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
3. h ps://www.hakrakyat.com;
4. ditpsd.kemdikbud.go.id;
5. Data hasil pemeriksaan BOS Tahap I dan II Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Inspektorat
Daerah Provinsi NTT.
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KLINIK KONSULTASI

SARANA PERUBAHAN APIP
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

MENUJU
PARADIGMA BARU
Sebagaimana diketahui salah satu misi
Presiden Republik Indonesia tahun 2019 2024 adalah pengelolaan pemerintahan yang
bersih, efek f dan terpercaya. Saat ini
birokrasi pada pemerintahan dituntut untuk
dapat beradaptasi menuju birokrasi yang
bersih dan akuntabel. Salah satu faktor untuk
mencapai sasaran tersebut adalah
melakukan penguatan dibidang pengawasan
yaitu dengan memperkuat Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Yuliana B. Aran, SP

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) reformasi birokrasi bertujuan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteris k adap f, berintegritas,
berkinerja nggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepo sme, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode e k aparatur negara. Untuk
mencapai tujuan refoormasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efek f, yaitu :
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, eﬁsiensi dan efek ﬁtas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efek ﬁtas manajemen resiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
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Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam paradigma lama ber ndak sebagai
watchdog atau iden k dengan mencari kesalahan perlu melakukan perubahan terhadap paradigma
pengawasan. APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (quality assurance),
dimana APIP dapat berperan ak f membangun sis m peringatan dini (early warning system) dalam
penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang efek f dan akuntabel.
Perubahan paradigma sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mewajibkan
perluasan fungsi konsultasi (consul ng) bagi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di samping
fungsi utamanya sebagai pengawas pemerintahan, yaitu :
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, eﬁsiensi dan efek vitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.
Tugas pengawasan inspektorat sebagai audit internal yang pada awalnya berperan sebagai 'watchdog'
yaitu mencari kesalahan, kini telah berkembang dimana APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT
diharapkan dapat menjalankan peran sebagai konsultan. Dalam kapasitas sebagai konsultan, APIP
harus dapat memberikan manfaat berupa pemberian nasihat dalam pengelolaan sumber daya
organisasi. Peran APIP sebagai konsultan ibarat peribahasa "Mencegah lebih baik daripada
mengoba " dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa ins tusi pemerintahan telah memanfaatkan
sumber daya organisasi secara ekonomis, eﬁsien, dan efek f (3E) dalam rangka pencapaian tujuan.

Konsultasi Pelaksanaan Pekerjaan SMI oleh Dinas PUPR Provinsi NTT
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Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai Aparat
Pengawas Intern Pemerintah merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintah
daerah. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
pada Pemerintah Provinsi NTT, Inspektorat
Daerah didukung oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yaitu Auditor
sebanyak 53 orang dan Pejabat Pengawas
Pemerintahan Daerah sebanyak 14 orang.
Buk nyata APIP pada Inspektorat Daerah
Provinsi NTT sebagai konsultan adalah dengan
dibentuknya Klinik Konsultasi sejak tahun 2017
melalui Keputusan Inspektur Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor : IP.188.4.48/10/2017
tentang Pembentukan Tim Klinik Konsultasi
Pengawasan. Pelaksanaan tugas masingmasing APIP yang terlibat dalam Klinik
Konsultasi Pengawasan diatur dalam Surat
Keputusan Inspektur Provinsi NTT tersebut
dimana diuraikan tentang pembagian tugas
masing-masing sedangkan untuk operasional
Klinik Konsultasi Pengawasan diatur pada
Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik
Konsultasi Pengawasan Nomor 60 Tahun 2020
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
NTT Nomor : 341/KEP/HK Tahun 2020 tanggal
17 November 2020 tentang Standar
Operasional dan Prosedur Administrasi
Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
Kesiapan informasi layanan untuk dapat
digunakan, dimana konsultasi dapat dilakukan
dengan tatap muka secara langsung maupun
melalui sarana komunikasi yang ada (misalnya :
m e l a l u i a p l i k a s i WA d e n g a n n o m o r :
081238395544 dan email Inspektorat :
inspektoratprovn @gmail.com ).

kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah
satunya memberikan deteksi dini dan
peringatan terhadap potensi penyimpangan
dan juga dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih
dilingkungan pemerintah Provinsi NTT. Peran
dan layanan terkait pengawasan oleh APIP ini
juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2017 pasal 16 ayat (2) yang
menegaskan bahwa : Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
d i l a ks a n a ka n o l e h A P I P d i l a ks a n a ka n
berdasarkan prinsip : Profesional, Independen,
Objek f, dak tumpang ndih antar - APIP dan
berorentasi pada perbaikan dan peringatan dini
sehingga pembentukan Klinik Konsultasi pada
Inspektorat Daerah Provinsi NTT dipandang
sangat tepat sebagai sarana perubahan peran
APIP dari paradigm lama menuju paradigma
baru.
Dalam memberikan layanan Klinik Konsultasi
ngkat kesiapan APIP sangat pen ng yaitu
jumlah personil, sarana metode dan waktu
pelayanan. Klinik Konsultasi pada Inspektorat
Daerah Provinsi NTT melibatkan semua APIP
pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dengan
berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja,
yang dikelompokkan sesuai topik konsultasi,
yaitu : Keuangan, Aset Daerah, Pengadaan
Barang dan Jasa serta permasalahan lainnya
yang membutuhkan rekomendasi atau
masukan dari Inspektorat.

Pembentukan Klinik Konsultasi ini dianggap
pen ng dalam pelaksanaan pengawasan
karena memenuhi kebutuhan Aparat Sipil
Negara maupun kebutuhan masyarakat. Selain
itu pembentukan klinik konsultasi dilakukan
dalam rangka reformasi birokrasi yaitu
penguatan pengawasan dengan peningkatan
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Dalam rangka memberikan layanan Klinik
Konsultasi maka Sumber Daya Manusia
terutama pejabat fungsional Auditor maupun
Pejabat Pengawas Pemerintah perlu
meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.
Peningkatan kompetensi diperlukan sehingga
wawasan serta pengetahuan senan asa terus
berkembang sesuai perubahan kebijakan
sehingga dapat memberikan layanan konsultasi
secara baik dan tepat sasaran. Upaya
peningkatan kompetensi dan kapaisitas ini
dilakukan secara ru n melalui kegiatan
Pela han Kantor Sendiri (PKS) atau dengan
mengikutsertakan dalam diklat/bimtek.

Bpk Sekretaris dan Antonius Lamury melayani Konsultasi
penanganan pengaduan masyarakat dari Polres Kupang.

Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyediakan
layanan Klinik Konsultasi bagi Perangkat Daerah
untuk mendapatkan solusi dari sisi pengawasan
ke ka menghadapi permasalahan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Perangkat Daerah diharapkan dapat
menmanfaatkan layanan Klinik Konsultasi
ke ka menghadapi permasalahan yang perlu
dikonsultasikan kepada Inspektorat selaku APIP.
Pelayanan konsultasi yang telah dilakukan oleh
Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun
2021 sebanyak 38 pelayanan.

Irban 2 sedang menerima konsultasi dari
Bapelitbangda Prov. NTT
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Data jumlah Pelayanan Klinik Konsultasi pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT dari bulan Januari
sampai dengan Agustus Tahun 2021 sebagai berikut :
N
o

Asal Instansi

Pokok Permasalahan yang dikonsultasi

Hasil Konsultasi

Keterangan

1

2

3

4

5

1

SMKN Kayang - Alor

Pengadaan barang jasa berupa Labtop
20 unit yang telah diadakan dari tahun
2019 pada sekolah dan kepala sekolah
yang lama namun belum dibayar
sehingga ada penagihan dari rekanan

Beberapa rekomendasi :
· Teliti dokumen secara baik (SPK,
BAP peneriksaan dan PHO)
· Bentuk tim untuk telusuri
(administrasi, ﬁsik/asset, mauoun
keuangan)
· Lakukan rapat dan tentukan
tindak lanjut apa bias dibayar
atau tidak sesuai ketentuan
Dokumen SMM ISO 9001:2015
telah
diverfikasi
secara
keseluruhansecara formal sudah
dipenuhi dan butuh copian
hardcopy/Soft copi untuk untuk
diserahkan kepada Inspektorat
daerah ProvinsiNTT

2

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Prv
NTT

Konsultasi Kelengkapan Dokumen
SMM ISO9001=2015

3

Inspektorat Kabupaten
Kupang

Konsultasi terkait angka Kredit Auditor
dan Penilaiannya

Untuk Perhitungan dan penilaian
angka Kredit menggunakan
Peraturan bersama kepala BPKPdan
Kepala BKN Nomor Per1310/K/JF/2008 Nomor 24 Tahun
2008

4

Dinas LHK NTT

Arahan lebih lanjut Disposisi Sekda
terkait telahan Staf kadis LHK NTT
sehubungan dengan rencana operasional
insinerator untuk pembakaran Limbah
B3

-Dibentuk Tim teknis (PKK) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk mengecek Proses pekerjaan

Konsultasi Kelengkapan dokumen ISO
9001:2015

Pada umumnya persyaratan sudah
ada yang belum ada;

5

Dinas PMD Prov. NTT

-Koordinasi dengan Badan
Keuangan daerah untuk membuka
blokir pembayaran termin leo-V
dengan melapor berita Adem PHO

-Moto Organisasi harus di
tandatangan pimpinan PD
-Membuat Dokumen Sistem
Pengarsipan
-Evaluasi Personil yang mengikuti
Diklat
-Internal Audit SMM ISO
9001:2015
-Dokumen ini akan dilengkapipada
hari Rabu 20/01/2021
1
6

2
Badan Kesbangpol
Provinsi NTT

3

4

Dalam DPA tidak terdapat jasa
konsultasi perencanaan dan pengawasan
namun telah dilaksanakan

Pertanggungjawaban terhadap ﬁsik
pekerjaan akan dilaksanakan pada
saat audit kinerja, yang perlu

5
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1
16

2
Biro PBJ

3

4

Konsultasi Tentang;

Beberapa altrnatif penyelesaian:

-Tindak lanjut penolakan hasil tender
oleh PA, paket Pengadaan Pakaian
Dinas lapangan (PDL) bagi anggota Sat
Pol PP

-.Jawab surat penolakan alasan
sesuai ketentuan.

5

-Lakukan
pertemuan/Klariﬁkasibbersama PA
maupun Inspektorat guna
penyelesaian penolakan.
-Dasar Pelaksanaan lelang ulang
sesuai ketentuan.

17

Dinas Petanian dan
Ketahanan Pangan
Prov.NTT

Syarat teknis tambahan terkait
pengadaan alat-alat Laboratorium
pertanian

Untuk persyaratan kaitan ISO dapat
diterapkan sesuai kebutuhan
pengguna,selama tidak dengan
tujuan untuk memenangkan
pelaksana tertentu.

18

Dinas Parekraf

Konsultasi Penambahan Daya

-Inventaris pengguna daya pada
Dinas Parekraf sesuaikondisi
terpakai.
-Lakukan konsultasi kebagian
anggaran untuk perubahan
nomenklatur pengadaan Listrik
sesuai kebutuhan Dinas.

19

Dinas KomInfo

Belanja Modal Pengadaan Laptop Azus
dimana seri yang ada dalam DPA Dinas
Kominfo setelah disurvei tidak
ditemukan harga diatas pagu.(Survei
lapangan)

Untuk hal tersebut dapat digunakan
dengan Spesiﬁkasi yang ada dan
lebih dari Spek dalam pagu
sehingga merugikan daerah.

20

Dinas kearsipan
danPerpustakaan
Prov.NTT

Konsultasi Biaya Rapid Test PNS yang
melakukan perjalanan Dinas apakah
bisa di SPJkan melaui Biaya
Transportasi/Biaya Tiket perjalanan
dinas?

Aturan terkait biaya rapid
dalampergub perjalanan dinas tidak
diatur secara jelas Dalam kondisi
Pandemi Covid-19
Rapid menjadi syarat Mutlak dalam
perjalanan dinas sehingga
membutuhkan Kebijakan Internal
terkait biaya rapid test yang bisa
dipertanggungjawabkan secara
personal pelaku perjalanan dinas.

21

Badan Kesbangpol
Prov.NTT

Dalam DPA kegiatan Rehabilitas
Gedung Kantor volume 1 paket nilai
Rp.224.481.744 tidakada jasa
konsultasi perencanaan dan pengawasan
sehingga dilakukan pemecahan paket
sehna mendapatkan perencanaan dan
pengawasan,

Pekerjaan telah dilaksanakan,
pertangunjawaban terhadap ﬁsik
akan dilaksanakan padasaat audit
Kinerja, yang perlu diperhatikan
adalah Sistem pembayaran sehingga
dapat dikonsultasikan kebagian
perbendaharaan, Badan Keuangan.

22

UPT KDHWil. Kab.
Kupang

Urusan Izin Kepengurusan Usaha Kayu
dan Non kayu

-Pada Prisipnya disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku
-Koordinasi dengan Badan/Dinas
terkait dan Pemangku Kepentingan
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1

2

24

Dinas Sosial Prov. NTT

3
Terkait Penyusunan dokumen ISO dan
Manejemen Resiko

4

5

-Telah disampaikan Materi dan contoh
dokumen pemenuhan Sertiﬁkat SMM
ISO 9001:2015
-Penyimpanan data kekurangan
dokumen ISO 9001; untuk Dinas Sosial
Prov. NTT

25

UPTD Museum Dinas P
dan K

Konsultasi terkait dengan paket
pembangunan/Rehabilitasi bangunan
gedung yang harus dilakukan Lelang
Umum waktu tidak mencukupi

Drekomendasikann untuk dilakukan
konsultasi terkait Pengadaan dengan
Biro BBJ

26

BPSDM Prov. NTT

Adanya kesenjangan dalam
pelaksanaan latsar CPNS TA.2021
antara lain;

-Telah diterima bersama Berkas
data/Informasi untuk di pelajari

-Indikasi Korupsi dalam pembagian
tugas
-Indikasi Kolusi dan Nepotisme karena
orang/personil Kepanitian orang yang
sama merangkap dan berulang-ulang

-Mengarahkan kepada pelapor untuk
bersurat kepada Gubernur untuk
melakukan proses pemeriksaan lebih
lanjut

-SK Kepanitian tidak dipublikasikan ke
internal BPSDM Prov.NTT
27

Dinas Sosial

Konsultasi Pemenuhan Dokumen ISO

Mendapatkan penjelasan singkat terkait
pelaksanaan audit, SMM ISO
9001;2015 dan Klinik Konsultasi

-

Batas waktu penyampaian dokumen
tanggal 30 Agustus 2021
-DibukaRuang untuk melakukan
Koordinasi dan konsultasi secara daring
maupun oﬀ line

28

Inspektorat
Kab.Nagekeo

-Plaksanaan Probity Audit
-Pelaksanaan Klinik Konsultasi
-Pelaksanaan SMM ISO 9001;2015

-Mendapatkan penjelasan singkat
terkait pelaksanaan probity Audit,
SMM ISO 9001;2015 dan Klinik
Konsultasi
Batas waktu penyampaian dokumen
tanggal 30 Agustus 2021
-Mendapatkan Contoh atribut
pelaksanaan probity Audit
-DibukaRuang untuk melakukan
Koordinasi dan konsultasi secara daring
maupun oﬀ line

29

Dinas Parekraf NTT

Pemenuhan Dokumen ISO

Mendapatkan penjelasan singkat terkait
pelaksanaan audit SMM ISO
9001;2015 dan Klinik Konsultasi
Batas waktu penyampaian dokumen
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1

2

3

4

32

Komisi Informasi NTT

Koordinasi Pemanfaatan Dana Hibah di
Komisi Informasi Tahun 2021 terutama
terkait Tenaga Honor diNTT

Dapat dilakukan oleh Komisi
InformasiNTT karena danayang
digunakan adalah dana hibah yang
dikelola sendiri oleh Komisi Informasi
NTT danbukan merupakan Tenaga
Kontrak Daerah Prov.NTT dan dana
tersebut tidak melekat dalam DPA
Dinas KomInfo Prov. NTT

33

Dinas Sosial Prov NTT

Konsultasi Kelengkapan ISO

Mendapatkan penjelasan singkat terkait
pelaksanaan probity Audit, SMM ISO
9001;2015 dan Klinik Konsultasi

34

DP3A Prov. NTT

Konsultasi Penggalaman Inspektorat
dalam pengaduan Inovasi Pelayanan
Publik

-Mendapatkan Info PedomanIndex
Inovasi untuk pengajuanke Mendagri.

5

-Penjelasan tentang KPP Inovasi
KeMenpan
-Proposal
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BPSDM Prov.NTT

Tata Kelola administrasi pengelolaan
Keuangan DPA BPSDM Prov.NTT
Tahun Anggaran 2021

-Mohon dilakukan pencatatan kronologi
seperti kondisi yang diketahui
/disampaikan
-Disampaikan kepada Itda Prov.NTT
sebagai Refrensi Pembinaan dan
Pengawasan berlanjut.

36

Badan Pengelola
Perbatasan Prov.NTT

Koordinasi terkait Penyampaian
dokumen ISO 9001;2015 pada Badan
Pengelola Perbatasan Prov. NTT

Akan berkoordinasi dengan PT Kokeh
(Konsultan) oleh Bada Pengelola
Perbatasan daerah Prov.NTT

37

Sekretariat DPRD
Prov.NTT

Pelaknaandan Pertanggunjawaban
terkait Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor terkait pelayanan Dinas

-Harus
didasari
prinsip
efektiﬁtas,eﬁsiensi dan ekonomis dalam
pengelolaan keuangan

Dokumen-dokumen Pendukung terkait
akreditasi ISO

-Harus melihataspek kewajaran dalam
pengelolaan keuangan
-Bukti Pertanggungjawaban sewa
kendaraan berupa kwitansi pembayaran
dan fotocopy STNK kendaraan
-Untuk lapangan transportasi pimpinan
DPRD harus ada pegang hokum yang
mendasari
-Didapatnya informasi terkait kebijakan
mutu, analisa resiko,laporanaudit
eksternal.
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Dengan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin nggi maka APIP
dituntut juga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Untuk menjaga hal tersebut maka
pengawasan yang dilakukan oleh APIP dak lagi mengandalkan cara lama seper post audit tetapi
pengawasan harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT selama ini adalah setelah
pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah, dimana sudah terjadi adanya penyimpangan. Layanan
Klinik konsultasi ini diharapkan dapat digunakan secara proak f oleh Perangkat Daerah guna
meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Seiring dengan perubahan peran Inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya watchdog
menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultasi, sebagai Pengawas Intern Inspektorat diharapkan
mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih
dan berwibawa menuju NTT bangkit NTT sejahtera.

Da ar Pustaka
Paradigma Baru Pengawasan: APIP Sebagai 'Strategic Partner' h ps://www.menpan.go.id › Home
"STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA" Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

46

TOPIK
Peningkatan Kapabilitas APIP
JUDUL
Pengaruh Peningkatan Kapabilias APIP
Bagi Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintah Provinsi NTT Yang Bersih.

Isharyanto, SH

Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang
banyaknya Penyelenggara Negara yang tersangkut
kasus korupsi, konon katanya salah satu penyebab
utama terjadinya kasus korupsi karena kurangnya atau
lemahnya pengawasan dari lembaga pengawasan,
dengan adanya kasus-kasus seper itu pas nya dapat
mengahambat cita-cita negara, dimana Indonesia
sedang gencar memerangi korupsi dengan berbagai
macam cara, salah satunya adalah semangat gerakan
reformasi birokrasi di negeri tercinta ini.
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Rapat Umum pelaksanaan QA Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 oleh BPKP perwakilan Prov NTT

K

asus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu bukan hal yang mengherankan dengan di
tetapkan tersangka oleh Lembaga An Rasuah (KPK) kepada Mantan Bupa Sabu Raijua
Marthen Dira Tome yang tersandung kasus Dana pendidikan luar sekolah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan merupakan awal mula terkuaknya kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur
yang melibatkan pejabat birokrasi, tak cukup sampai di situ, KPK kembali melakukkan Operasi tangkap
tangan yang dilakukan terhadap Bupa Ngada Marianus Sae ( kompas.com 11 feb. 2018 ) menambah
cerita panjang kasus korupsi di Tanah Flobamora tercinta, hal ini merupakan buk dan catatan khusus
bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur belum bisa dikatakan bersih dalam pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang jujur,transparan dan akuntabel. Hal ini terjadi karena dak ditopang oleh
pengawasan internal yang sangat ketat .
Untuk itu, demi percepatan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi bagi penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepo sme di Indonesia, dibutuhkan peran
ak f Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efek f , eﬁsien, peran Aparat Pengawas Intern
Pemerintah atau APIP harus di ngkatkan dan diperkuat, karena APIP dak hanya mejalankan fungsi
pengawasan tapi juga fungsi pembinaan, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi
penyelenggaraan pemerintahan APIP memegang peran sangat pen ng dalam mengawal dan
mengop malkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi serta pencegahan dini akan terjadinya
ndakan- ndakan yang dak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan organisasi yang baik
(good governance).
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Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan baik jika para pimpinan pemerintahan baik di pusat
maupun daerah wajib melaksaakan pengendalian intern atas seluruh kegiatan maupun kebijakan
pemerintah, prak k pengendalian intern bukanlah hal baru, bahkan telah lama melekat dalam
penyelenggaran roda pemerintahan di Indonesia, namun permasalahan yang dihadapi adalah
semakin melemahnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan pemerintahan,
terbuk masih maraknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum Penyelenggara
Negara. Pada tahun 2008 Pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang
pengendalian intern pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan pemerintah ini mengadopsi 5 (lima) unsur pengendalian
intern dari General Accoun ng Oﬃce (GAO) yang mengacu kepada Commi ee of Sponsoring
Organiza ons (COSO), yaitu: 1) Lingkungan pengendalian (control environment), 2) Penaksiran risiko
(risk assessment), 3) Ak vitas pengendalian (control ac vi es), 4) Informasi dan komunikasi
(informa on and communica on), dan 5) Pemantauan (monitoring).
Pemerintah telah mengatur peran APIP dalam pengawasan penyelenggaran pemerintahan seper
yang tertera pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu APIP berperan secara
efek f dalam memberikan layanan penjaminan (assurance) dan pemberian saran (advisory services).
Ar nya peran APIP dak hanya mejalankan fungsi pengawasan tapi juga fungsi pembinaan, untuk itu
Pemerintah secara serius telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas APIP.
Buk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas APIP yaitu dengan ditetapkannya
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi Pembina APIP juga telah
mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Inter Pemerintah tahun 2015-2019. Tujuannya adalah menargetkan peningkatan
kapabilitas APIP seluruh Indonesia agar berada pada Level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteri penilaian
Intenasional.

Entry Mee ng pelaksanaan QA
Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3
oleh BPKP perwakilan Prov NTT
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Dapat kita ketahui bahwa APIP pada se ap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda beda,
baik dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi, hal tersebut
menyebabkan adanya keberagaman level kapabilitas APIP di Indonesia. Peningkatan kapabilitas APIP
mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM), sebuah model yang dikembangkan oleh The
Ins tute of Internal Auditor (IIA), yaitu suatu kerangka kerja yang mengiden ﬁkasi aspek-aspek
fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efek f di sektor publik untuk
memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. Di dalam konsep IACM terdapat
lima ngkatan kapabilitas yaitu Level 1 (Ini al) sampai Level 5 (Op mizing). Pada se ap ngkatan
kapabilitas terdapat enam proses elemen audit internal yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan
SDM, prak k professional, akuntanbilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi
dan sturktur tata kelola.
Internal Audit Capability Model (IACM) juga dapat dinilai sendiri (self assessment) oleh masing
masing APIP dengan elemen kunci tertentu dan telah lengkap dengan langkah-langkahnya untuk
peningkatan levelnya yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP.
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sabagai APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksankan sendiri oleh Inspektorat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap 6 (enam) elemen penilaian menujukan bahwa
Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT berada di "Level 3", elemen penilaian dimaksud
dapat kita lihat pada table berikut:
Tabel I
Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT
NO

Elemen

Level saat ini

1

Peran dan Layanan

3

2

Manajemen Sumber Daya Manusia

3

3

Praktik Profesional

3

4

Akuntabilitas dan manajemen Kinerja

3

5

Budaya dan Hubungan Organisasi

3

6

Struktur dan Tata Kelola

3

( Sumber data : laporan hasil penjaminan kualitas atas penilian mandiri kapabilitas APIP level 3 Inspektorat daerah
Provinsi NTT oleh Perwakilan BPKP Provinis NTT)
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Berbeda dengan hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat
Daerah Provinsi NTT oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang pada Laporan
Hasil QA Nomor: LQAPIP-532/PW24/6/2019 tanggal 31 Desember 2019 menyimpulkan bahwa 4
(empat) elemen berada pada level 3 dan 2 (dua) elemen berada di level 2 sebagaimana uraian dalam
table dibawah:
Tabel III
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
NO

Elemen

Level saat ini

1

Peran dan Layanan

3

2

Manajemen Sumber Daya Manusia

3

3

Praktik Profesional

2

4

Akuntabilitas dan manajemen Kinerja

3

5

Budaya dan Hubungan Organisasi

3

6

Struktur dan Tata Kelola

2

( Sumber data : laporan hasil penjaminan kualitas atas penilian mandiri kapabilitas APIP level 3 Inspektorat daerah
Provinsi NTT oleh Perwakilan BPKP Provinis NTT)

Sehingga sesuai dengan Quality Assurance terhadap 24 Key Process Area (KPA) dari 6 elemen diatas
maka ditetapkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi NTT berada pada "Level 3DC"
(dengan catatan)
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( Sumber data : laporan hasil penjaminan kualitas atas penilian mandiri kapabilitas APIP level 3 Inspektorat daerah
Provinsi NTT oleh Perwakilan BPKP Provinis NTT)

Sesuai gambaran tabel hasil penilaian oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT terhadap Penilian Mandiri
Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Provinsi NTT diatas bahwa Inspektorat Daerah Provinsi
NTT masih memiliki kelemahan dalam perencanaan yaitu perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Pelaksanaan QA Peningkatan Kapabilitas APIP
Level 3 untuk ap elemen
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Inspektorat Daerah Provinsi NTT tetap bertekat
dan berupaya untuk mencapai hasil yang
maksimal dalam meningkatkan kapabilitas APIP
terbuk bahwa perencanaan pengawasan
berbasis risiko telah diuji coba dan dilaksanakan
s e j a k Ta h u n 2 0 2 0 , m e s k i p u n b e l u m
sepenuhnya,.karena masih menemui kendalakendala seper kurangnya inisia f dari
Perangkat Daerah untuk menetapkan Risk
Manajemen Plan / Risk register . meskipun
demikian Inspektorat Daerah Provinsi NTT terus
mendorong dengan dilaksanakannya
pendampingan terhadap Perangkat Daerah
untuk menetapkan Risk Register sesuai
program/kegiatan masing-masing, terbuk
untuk Tahun 2021 terdapat kurang lebih 15
Perangkat Daerah telah menetapkan Risk
Manajemen Plan / Risk register sehingga
Inspektorat Daerah Provinsi NTT dapat
menetapkan perencanaan pengawasan
berbasis resiko meskipun belum mencakup
seluruh Perangkat Daerah, namun untuk
perencanaan pengawasan tahun 2022
Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah
menetapkan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) berbasis resiko seutuhnya
karena seluruh perangkat Daerah telah
menetapkan Risk Manajemen Plan / Risk
register sesuai harapan.
Untuk diketahui bahwa Pemerintah Provinsi
NTT dibawah kepemimpinan Gubernur Viktor
Bung lu Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosef
Nai Soi secara serius mendorong dan
mendukung peningkatan kinerja pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi NTT, salah satunya
adalah dukungan sarana dan prasarana,
terbuk pada tahun anggaran 2020. telah
dibangun gedung kantor Inspektorat Provinsi
NTT yang boleh dibilang "megah" serta
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
perkantoran yang sangat memadai, tentunya
dengan harapan bahwa kondisi lingkungan
kerja yang nyaman dan sarana prasarana yang
memadai membuat kinerja Inspektorat Daerah
Provinsi NTT semakin lebih baik. Selain itu

komitmen dari Inspektur Provinsi NTT juga
sangat berpengaruh terhadap peningkatan
Kapabilitas APIP di Provinis Nusa Tenggara
Timur, Ruth Diana Laiskodat, S.Si.,Apt.,MM
Inspektur Provinsi NTT saat ini begitu gigih
dalam usaha peningkatan kapabilitas APIP di
NTT Ibu Ruth seper itu biasa ia disapa,
memiliki tekad yang kuat dalam upaya
peningkatan Kapabilitas APIP, beliau telah
mendorong peningkatan maturitas SPIP
terintegrasi yang dikemas dalam dalam sebuah
aplikasi berbasis elektronik yaitu Apilikasi "ESipintar" tujuan beliau membangun aplikasi
tersebut tak lain untuk peningkatan maturitas
SPIP Terintegrasi di Lingkup Pemerintah
Provinsi NTT, Peningkatan maturitas SPIP
te r i nte g ra s i s a n gat b e r p e n ga r u h b a g i
peningkatan level kapabilitas APIP di
Pemerintah Provinsi NTT.
Kembali ke topik awal, Peningkatan Kapabilitas
APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT,
tentunya dengan harapan yang besar,
peningkatan kapabilitas APIP bukan hanya
diukur dari pemenuhan dokumen atau
pemenuhan syarat-syarat hingga penetapan
nggi atau rendahnya level kapabilitas APIP
semata, namun lebih kepada hasil atas kinerja
pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP yaitu
terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang
baik dan bersih. (ISH)

Pelaksanaan QA Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3
untuk ap elemen
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Gubernur Nusa Tengara Timur Viktor Bung lu Laiskodat saat Pengresmian Gedung Kantor Inspektorat Daerah Provinsi
NTT (03/06/2021) (dok Youtube Itda Prov NTT)

Inspektur Provinsi NTT Ruth Diana Laiskodat, S.Si.Apt.,MM saat memperkenalkan aplikasi E-Sipintar. (dok. Youtube Itda
Prov NTT)
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Ringkasan
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspekorat Daerah Provinsi NTT harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan yang ditetapkan agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai serta terwujudnya Misi ke 5
(lima) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi NTT Tahun 2018 -2023 yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai APIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT
melaksanakan Pemantauan dan penilaian ndak lanjut bertujuan untuk memas kan bahwa ndakan
yang tepat telah dilaksanakan oleh audi sesuai rekomendasi. Senada dengan hal tersebut Presiden
Joko Widodo saat kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal 2021 menyampaikan
"Efek vitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik karena itu semua
rekomendasi harus di ndaklanju dan jangan berhen hanya di rekomendasi saja, tuntaskan sampai
ke akar masalah, sehingga dak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya". (sumber :
h ps://www.presidenri.go.id/transkrip/peresmian-pembukaan-rapat-koordinasi-nasionalpengawasan-intern-pemerintah-tahun-2021/)
Tindak lanjut hasil pemeriksaan pen ng dilakukan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean
government) yang pada akhirnya mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan ndaklanjut hasil pemeriksaan dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan
perangkat daerah. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT merupakan
bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelesaian rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan akan mendorong kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik (good governance) di Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera.
Kata kunci: Tindak Lanjut, good governance, clean government Pelayanan Publik
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I. Pendahuluan
Pengawasan merupakan rangkaian dak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan
sampai dengan hasil pengawasan selesai di ndaklanju . Untuk mencapai hasil pengawasan yang
op mal, maka se ap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern Pemerintah
wajib di ndaklanju baik oleh pimpinan lnstansi Pemerintah Pusat maupun Daerah secara konsisten
dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan merupakan bagian dari upaya
perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil
pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah. Peningkatan efek vitas
dan eﬁsiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan ndak lanjut hasil pengawasan.
Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasal 2
ayat (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
selanjutnya tugas Inspektorat termuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan
pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Gubernur dan/ atau Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan koordinasi
pencegahan ndak pidana korupsi; f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g.
pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Inspektorat Daerah Provinsi NTT menjalankan Misi ke 5 (lima) Gubernur terpilih sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2018 -2023 yaitu
mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provoinsi NTT melakukan
pemantauan dan pemutakhiran data ndaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan
daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang menegaskan APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data ndak lanjut hasil
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan
Pemantauan dan penilaian serta mendorong pelaksanaan ndak lanjut oleh perangkat daerah,
memas kan bahwa ndakan yang tepat telah dilaksanakan oleh audi sesuai rekomendasi
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat (2) yang
menegaskan Pelaksanaan pemutakhiran data ndak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun namun sesuai hasil pemantauan Inspeketorat daerah Provinsi
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NTT pelaksanaan ndak lanjut belum op mal.
Belum op malnya perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTT menindaklanju rekomendasi
atas temuan merupakan indikasi lemahnya pengendalian internal perangkat daerah. Terkait
Pelaksanaan Tindaklanjut, Presiden Joko Widodo saat kegiatan Rapat Koordinasi Nasional
Pengawasan Internal 2021 menyampaikan "Efek vitas pengawasan intern membutuhkan komitmen
dan manajemen yang baik karena itu semua rekomendasi harus di ndaklanju dan jangan berhen
hanya di rekomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga dak terjadi masalah yang
sama di tahun berikutnya".
(h ps://www.presidenri.go.id/transkrip/peresmian-pembukaan-rapat-koordinasi-nasionalpengawasan-intern-pemerintah-tahun-2021/)
II. Pengendalian Intern
Kegiatan audit intern harus dapat membantu audi dalam mempertahankan dan memperbaiki
pengendalian yang efek f dengan mengevaluasi efek vitas dan eﬁsiensi serta dengan mendorong
perbaikan terus-menerus. Kegiatan audit intern mengevaluasi kecukupan dan efek vitas
pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola audi , operasi, dan sistem
informasi mengenai: a. Pencapaian tujuan strategis audi ; b. Keandalan dan integritas informasi
keuangan dan operasional; c. Efek vitas dan eﬁsiensi operasi dan program; d. Pengamanan aset; dan
e. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.
III. Kegiatan Audit
Lingkup kegiatan audit intern dikelompokkan, yaitu Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance)
yaitu: 1) Audit terdiri dari Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu 2) Evaluasi 3)
Reviu 4) Pemantauan/Monitoring 5) Kegiatan pengawasan lainnya yang dak memberikan
penjaminan kualitas (kegiatan consul ng), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi. Kegiatan
Pengawasan harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor
publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistema s dan
disiplin.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT
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IV. Rekomendasi Hasil Pengawasan
Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh audi guna
perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana
dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kegiatan audit intern harus dapat
mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola
sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan yaitu: a. Mendorong penegakan e ka dan nilainilai yang tepat dalam organisasi audi ; b. Memas kan akuntabilitas dan kinerja manajemen audi
yang efek f; c. Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi audi
yang tepat.
V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah ndakan yang dilakukan oleh audi dalam rangka
melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib
dilaksanakan sebagainmana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 (1) Pejabat
wajib menindaklanju rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 43
(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2)
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan ndak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya. Pasal 46 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pasal 27 (1) Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah
wajib melaksanakan ndak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
VI. Status Tindak Lanjut
Penetapan status ndak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dikelompokkan
berdasarkan perkembangan ndak lanjut sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pamantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, pada lampiran 1 Bab. II Huruf C yang
menegaskan: 1. Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah
dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas
yang berwenang; 2. Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP
yang dilaksanakan dan/atau buk ndak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten
melakukan ndak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang. 3.
Belum Di ndaklanju , apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum
dilaksanakan oleh audi ; 4. Tidak Dapat Di ndaklanju , apabila saran/rekomendasi yang dimuat
dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang mbul karena berbagai sebab,
sehingga dak dapat melaksanakan ndak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.
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Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan pemantauan dan percepatan ndaklanjut hasil
pengawasan internal maupun eksternal secara periodik Pemantauan Tindak lanjut hasil pengawasan
yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun atau
dilaksanakan per triwulan, hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pasal 28 ayat (2) yang menegaskan Pelaksanaan pemutakhiran data ndak
lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
Dalam melakukan pemantauan Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan dengan 2 (dua) cara,
pertama dengan melakukan ndaklanjut dengan sistem desk yaitu mengundang perangkat daerah ke
kantor inspektorat, kedua dengan mendatangi perangkat daerah yang belum melaksanakan
ndaklanjut hasil pengawasan 100%. Selanjutnya hasil pelaksanaan pemantauan ndaklanjut
disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk nota dinas maupun Ikh sar Laporan Hasil Pengawasan
Semesteran.
Dalam rangka efek vitas dan tercapainya tujuan pengawasan terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah agar berjalan secara
eﬁsien dan efek f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang menegaskan bahwa: ayat (1) Kepala daerah,
wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan ndak lanjut hasil pembinaan
dan pengawasan. ayat (2) Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan ndak lanjut hasil
pembinaan dan pengawasan, wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan ndak lanjut hasil
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Dalam mengoordinasikan
pelaksanaan ndak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 43 ayat (1)
dan (2) dan Pasal 46 yang menyantakan: Ayat (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
pemantauan Sistem Pengendalian Intern dan ayat (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi
terpisah, dan ndak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya serta Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia (SAIPI) pada Standar 4100 SAIPI - Pemantauan Tindak Lanjut APIP harus
memantau dan mendorong ndak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi. Pemantauan dan
pemutakhiran ndak lanjut memiliki tujuan untuk memas kan bahwa objek pengawasan telah
ber ndak dengan tepat sesuai rekomendasi. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan harus
segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan yang ditetapkan.
VIII. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Sejak Tahun 2001 pada Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Provinsi NTT sebanyak 3.051 temuan dengan 5.431 rekomendasi. Hasil pemantauan
ndaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 ndaklanjut
yang dilakukan perangkat daerah mencapai 76,60%.
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Graﬁk 1
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT
TA.2001 s.d. 2021. Per September 2021

Sumber : Data Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Dari Graﬁk 1 diketahui bahwa status ndaklanjut untuk rekomendasi yang belum di ndaklanju
sebesar 19,57% hal tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi NTT dalam menyelesaikan ndak lanjut dengan tuntas dan tepat waktu selama 60 (enam
puluh) hari masih belum op mal. Berdasarkan telaahan Inspektorat terdapat buk /dokumen
ndaklanjut yang belum sesuai yaitu sebesar 3,38% disebabkan saran/rekomendasi di dalam LHP
yang dilaksanakan dan/atau buk ndak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten
melakukan ndak lanjut belum dinilai sesuai dengan rekomendasi, sedangkan untuk rekomendasi
temuan yang dak dapat di ndaklanju sebesar 0,22% terjadi karena subyek yang bertanggungjwab
telah meninggal dunia dan pelaku sudah pensiun dan dak diketahui alamatnya.
Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, ter nggi adalah
penyelesaian atas hasil pemeriksaan Tahun 2012 dimana penyelesaiannya telah mencapai 100%
sedangkan untuk tahun 2001 s.d. 2010 progres penyelesaiannya baru mencapai 57%. Rincian
perkembangan ndak lanjut digambarkan sesuai graﬁk 2, sebagai berikut:
Graﬁk 2.
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT
TA.2001 s.d. 2021 Per September 2021.

Sumber : Data Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT
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Dari graﬁk 2 diketahui bahwa penyelesaian ndak lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2001 s.d. 2021 yang
telah di ndaklanju sesuai rekomendasi hanya pada Tahun Anggaran 2012. Terhadap hasil
pemeriksaan pada 3 ( ga) tahun terakhir yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 ndak lanjut atas
rekomendasi hasil pemeriksaan belum mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa temuan
hasil pemeriksaan dak segera di ndaklanju sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat (5) yang menegaskan bahwa Tindak lanjut hasil pembinaan dan
pengawasan yang dak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan gan rugi
dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan
diterima.
Dalam rangka mendorong penyelesaian ndaklanjut hasil pemeriksaan pada Tahun 2019 Pemerintah
Daerah Provinsi NTT telah mewajibkan penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat
Daerah Provinsi NTT 100% untuk Tahun 2019 dan selanjutnya yang dituangkan ke dalam Perjanjian
Kinerja antara Gubernur dengan Pimpinan Perangkat Daerah. Untuk penyelesaian rekomendasi
temuan keuangan yang sulit di ndaklanju dan menyebabkan kerugian daerah yang disebabkan
Pihak penanggungjawab dak diketahui alamatnya, Penanggungjawab telah meninggal dunia, Tidak
dibuatnya SKTJM secara memadai oleh en tas yang diperiksa serta Ahli waris dak mampu dalam
pengembalian kerugian Negara/daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi NTT juga telah membentuk
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Gan
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Pasal 10 ayat
(2) yang menegaskan: Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan
wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah; b. mengumpulkan buk
pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah; c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah; d.
menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan e. melaporkan hasil
pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
I. Kesimpulan
Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian dak terputus yang dimulai dari
perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai di ndaklanju . Untuk mencapai
hasil pengawasan yang op mal, maka se ap temuan hasil pengawasan wajib di ndaklanju secara
konsisten dan bertanggung jawab. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan perangkat daerah
dalam penyelesaian dak lanjut hasil pengawasan. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat
Daerah Provinsi NTT merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan.
Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan akan mendorong kinerja aparatur pemerintah dalam
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera.
Dalam upaya penyelesaian rekomendasi temuan yang sulit di ndaklanju dan berindikasi
mengakibatkan kerugian daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah membentuk Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah yang yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah, untuk lebih
op malnya penyelesaian ndaklanjut yang mengakibatkan kerugian daerah ke depan perlu dibentuk
Majelis yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Tuntutan Gan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
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Bendahara atau Pejabat Lain Pasal 24 dan 225 yaitu: Pasal 24: Dalam rangka penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPKN/D membentuk Majelis. Pasal 25 Majelis
mempunyai tugas memeriksa dan memberikan per mbangan kepada PPKN/D atas: a. penyelesaian
atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam
14 ayat (1) huruf b; b. penggan an Kerugian Negara/Daerah setelah pihak yang
Merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18; dan c.penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).

Da ar Pustaka
Peraturan perundang undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Gan
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasll
Pengawasan Fungsional.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2018 -2023.
Internet:
h ps://www.presidenri.go.id/transkrip/peresmian-pembukaan-rapat-koordinasi-nasionalpengawasan-intern-pemerintah-tahun-2021/

Pelaksanaan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan di Inspektorat
Daerah Provinsi NTT
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SANKSI

LHKASN
telah
dijatuhkan!

!

Dalam melakukan ak vitas atau bekerja tentunya salah tujuan yang ingin diperoleh atau dicapai
adalah memperoleh hasil, keuntungan, upah sebanyak-banyaknya berupa harta. Ada berbagai alasan
orang berlomba-lomba untuk memiliki harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dan keturunannya, ada kebahagiaan yang diperoleh karena dapat membeli apa yang
diinginkan, mempunyai cukup uang untuk membangun rumah, membangun usaha, dengan harta
dapat pula digunakan untuk meraih jabatan atau posisi pen ng, terlebih lagi bisa menolong orang lain
yang membutuhkan. Bagi sebagian orang memiliki banyak harta ada kebahagiaan tersendiri karena
dak menjadi beban bagi orang lain dan dapat mengangkat derajat di masyarakat karena dianggap
sebagai orang yang sukses atau kaya. Nah, Apa itu Harta? Harta terdiri dari kekayaan yang berwujud
dan dak berwujud dan dapat dihitung dalam nilai mata uang.
Bagaimana dengan Apartur Sipil Negara (ASN)?, ASN se ap bulan mendapatkan penghasilan dari
jabatan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan. Selain itu ada penghasilan dari profesi/keahlian berupa
honor yang bisa diperoleh ke ka menjadi narasumber atau mengiku kegiatan. Selain penghasilan
dari jabatan ASN ada juga yang memiliki usaha sehingga ada penghasilan lainnya yang diperoleh serta
penghasilan yang berasal dari hibah atau warisan, penghasilan suami/istri yang bekerja, semua
penghasilan yang diperoleh ASN merupakan harta kekayaan yang wajib di laporkan se ap tahun.
Untuk Tahun 2021 ASN wajib melaporkan harta kekayaan yang diperoleh selama tahun 2020.
Saya salah satu ASN yang bertugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada bulan
Februari 2021 diberikan tanggung jawab sebagai Admin LHKASN untuk menangani Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dari ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Setelah dipanggil untuk mendengar arahan pimpinan, kedengarannya mudah karena yang ada
dipikiran saya cuma mengurus administrasi dan sudah pas berakhir dengan laporan, menurut saya
dak berbeda dari tugas-tugas lain. Pertama yang dilakukan membuat email agar mempermudah
dalam penyampaian LHKASN, melakukan koordinasi ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
untuk mendapatkan data jumlah pegawai Pemerintah Provinsi NTT keadaan per tanggal 31 Desember
2020, membuat surat pemberitahuan penyampaian wajib LHKASN, menyusun materi sosialisasi yang
pertama tentang LHKASN. Agar informasi penyampaian LHKASN lebih cepat tersampaikan kepada
wajib lapor maka kami di Inspektorat berupaya membagikan informasi lewat media elektronik.

63

Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan
sosialisasi pertama dengan narasumber
Inspektur Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, S.Si.,
Apt., M.M. yang dilaksanakan pada tanggal 23
Februari 2021, Inspektur menjelaskan tentang
LHKASN dan cara mengisi Formulir LHKASN.
Untuk Tahun 2021 penyampaian LHKASN diisi
secara manual menggunakan Formulir LHKASN
oleh Wajib LHKASN sesuai dengan petunjuk
pengisian sambil menunggu mendapatkan
akun dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) sehingga Aparatur Sipil Negara dapat
menginput penyampaian pada aplikasi Sistem
Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN
(Siharka).
Tetapi apa itu Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)? LHKASN adalah seluruh
da ar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara
beserta pasangan dan anak yang masih menjadi
tanggungan kecuali bagi Pejabat yang sudah
m e l a p o r ka n L a p o ra n H a r t a Ke kaya a n
Penyelenggara Negara (LHKPN). Untuk apa
Aparatur Sipil Negara (ASN) menyampaikan
LHKASN? Untuk pencegahan Korupsi, Kolusi
dan Nepo sme, Pencegahan penyalahgunaan
wewen a n g , b ent u k t ra n s p a ra n s i ASN,
Penguatan Integritas Aparatur.
ASN wajib mengisi Formulir LHKASN yang isinya
yaitu Data Pribadi, Harta Kekayaan yaitu Harta
dak bergerak (tanah dan bangunan) , Harta
bergerak (mobil, motor dll), Surat berharga,
uang tunai, deposito, giro, tabungan dan kas
lainnya, piutang (barang dan uang) , Hutang,
dan Penghasilan yaitu, penghasilan dari
jabatan, penghasilan dari profesi/keahlian,
penghasilan dari hibah/lainnya, penghasilan
s u a m i / i s t r i ya n g b e r ke r j a s e d a n g ka n
pengeluaran yaitu, pengeluaran ru n dan
pengeluaran lainnya.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan
Instansi Pemerintah, menetapkan wajib lapor
bagi seluruh pegawai ASN yang dak wajib
LHKPN untuk menyampaikan LHKASN,
menggunakan formulir LHKASN yang telah
ditetapkan dalam surat edaran ini, menugaskan
APIP untuk mengelola LHKASN, peninjauan
kembali jabatan dan sanksi jika dak memenuhi
ketentuan ini, sanksi bagi pegawai di lingkungan
APIP yang menyalahi kewenangan.
Peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) dalam penyampaian LHKASN yaitu,
memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN,
berkoordinasi dengan unit koordinator
LHKASN, melakukan ver ﬁkasi atas
ke dakwajaran LHKASN, melakukan klariﬁkasi
kepada wajib lapor yang mengiden ﬁkasi
adanya ke dakwajaran, melakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait
mengiden ﬁkasi adanya ke dakwajaran dan
menyampaikan laporan pada se ap akhir tahun
kepada Pimpinan Instansi dan tembusan
kepada Menteri Pendayagunaan Apratur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
m e l a l u i s u r a t N o m o r :
BU.740/33/Inspektorat/2021 tanggal 18
Januari 2021 telah menginstruksikan seluruh
ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
wajib LHKASN untuk menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara melalui
Inspektorat Daerah Provinsi NTT paling lambat
31 Maret 2021 bahkan melalui beberapa surat,
S e k re ta r i s D a e ra h m e n g i n fo r m a s i ka n
perkembangan penyampaian LHKASN Tahun
2020.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban
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Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyampaikan perkembangan pelaporan LHKASN lewat laporan
yang terbit se ap bulan dari 39 Perangkat Daerah yang wajib LHKASN yaitu Inspektorat Daerah
Provinsi NTT, Badan Kesatuan Bangsa dan Poli k Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi NTT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT,
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT, Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informa ka
Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Badan Penghubung Provinsi NTT,
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Biro Organisasi
Setda Provinsi NTT, Sekretariat DPRD Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Biro Administrasi
Pimpinan Setda Provinsi NTT, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Dinas Peternakan Provinsi NTT,
Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTT, Biro Umum Setda Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Krea f Provinsi NTT, Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT,
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
NTT, RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, Badan Perencanaan Pembangunan, Peneli an dan
Pengembangan Daerah Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
Tabel 1
Rekapitulasi Pelaporan LHKASN per tanggal 30 September 2021

Konsultasi LHKASN dari Bapelitbangda Provinsi NTT
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Sampai dengan tanggal 30 September 2021 wajib lapor LHKASN sebanyak 13.222 orang, melapor
tepat waktu per 31 Maret 2021 sebanyak 5.694 orang, melapor dak tepat waktu 7.228 orang dan
belum melapor 300 orang, dengan kepatuhan sebesar 97,73%.
Periode pelaporan Tahun 2020 bagi ASN untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara pada 31 Maret 2021, terdapat sangsi bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yaitu, Pegawai ASN yang dak tepat waktu menyampaikan LHKASN, yaitu:
a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) angka 2 dan 5 huruf a, yang menegaskan bahwa:
- Angka 2 :
Menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain pada bu r
1 secara bertahap dan dimulai dari pejabat se ngkat eselon III, IV dan V untuk
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada Pimpinan instansi
pemerintah masing-masing dengan ketentuan :
a. Menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir.
- Angka 5 huruf a
:
Pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
kepada wajib lapor LHKASN yang dak mematuhi kewajibannya.
b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, yang menegaskan bahwa:
- Pasal 1 angka 7
:
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat LHKASN adalah da ar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam
formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi birokrasi;
- Pasal 3 ayat (2)
:
Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diisi oleh Wajib Lapor LHKASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk
pengisian dengan dilampiri foto copy akta/buk /surat kepemilikan harta kekayaan yang
dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) foto copy formulir LHKASN disimpan oleh
ASN yang bersangkutan.
- Pasal 6 ayat (1)
:
Se ap unit yang menangani urusan kepegawaian pada se ap
SKPD lingkup Pemerintah Provinsi merupakan koordinator LHKASN dalam rangka
pelaksanaan tugas penyampaian LHKASN kepada Gubernur.
c. Pasal 1 angka 35, Pasal 15 huruf k dan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menegaskan bahwa:
- Pasal 1 angka 35 :
Wajib LHKASN adalah se ap ASN selain Wajib LHKPN yang
menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- Pasal 15 huruf k :
TPP dak diberikan kepada Pegawai ASN, dalam hal : PNSD
ditetapkan sebagai Wajib LHKPN dan LHKASN yang terlambat menyampaikan LHKPN dan
LHKASN dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 36 :
Pegawai ASN yang dak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau
LHKASN, TPP dak dapat dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan
menyampaikan/menunjukkan buk penyampaian LHKPN atau LHKASN kepada
bendahara.
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Tabel 2
Rekapitulasi ASN belum melapor LHKASN sampai dengan bulan September 2021

Sesuai rekapan penyampaian LHKASN bulan
Maret 2021 masih terdapat 7.528 orang yang
belum menyampaikan LHKASN, dengan
melihat perkembangan masih rendahnya
ngkat ketapatuhan dan sudah dijatuhkan
sanksi bagi ASN yang terlambat menyampaikan
berupa dak dibayarkan TPP, maka untuk
mendorong agar ASN segera menyampaikan
LHKASN ke Inspektorat Daerah Provinsi NTT
dilakukan sosialisasi kedua pada tanggal 28 Juni
2021, selain sosialisasi dilakukan juga evaluasi
penyampaian LHKASN tahun 2020 dengan
metode live streaming melalui kanal youtube
Inspektorat Daerah Provinsi NTT kepada
seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
P r o v i n s i N T T. Te t a p i p e r k e m b a n g a n
penyampaian LHKASN sampai dengan bulan
September 2021 masih terdapat 300 orang
belum menyampaikan LHKASN.
Karena kepatuhan penyampaian belum
mencapai seratus persen maka Gubernur Nusa
Tenggara Timur memberi tugas kepada
Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk
melakukan pemeriksaan khusus permasalahan
LHKASN yang terjadi pada tujuh Perangkat
Daerah.
Selain karena jumlah ASN yang masih rendah
menyampaikan LHKASN dan permintaan
Kepala Perangkat Daerah dalam rangka
penyelesaian permasalahan penyampaian
LHKASN oleh ASN wajib LHKASN yang
mempengaruhi pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai ASN maka saya sebagai
Auditor diberikan tugas menjadi anggota m
untuk melakukan pemeriksaan khusus pada

salah satu Perangkat Daerah guna memperoleh
keyakinan yang memadai atas permasalahan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
( L H K A S N ) Ta h u n p e l a p o ra n 2 0 2 0 d a n
memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan
sebagai bahan per mbangan pengenaan sanksi
s e s u a i ke t e n t u a n ke p a d a p i h a k ya n g
bertanggung jawab penuh terhadap
penyampaian LHKASN. Dengan satu orang
Pengendali Teknis, satu orang Ketua Tim, dan
ga orang anggota m termasuk saya, kami
memulai tugas dari tanggal 8-14 September
2021 dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus
lanjutan tanggal 15-19 September 2021.
Adapun dasar dilakukannya pemeriksaan
khusus yaitu:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
3) Lampiran Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor : 341/KEP/HK/2020
tanggal 17 November 2020 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, SOP Nomor : 74
Tahun 2020 Judul SOP : Pemeriksaan
Khusus;
4) Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : IP.709/249/ST/K/2021 tanggal 07
S e pte m b e r 2 0 2 1 u nt u k m e l a ku ka n
P e m e r i k s a a n K h u s u s Te r h a d a p
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Permasalahan LHKASN;
5) Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : IP.709/271/ST/K/2021 tanggal 14
S e pte m b e r 2 0 2 1 u nt u k m e l a ku ka n
Pemeriksaan Khusus lanjutan terhadap
Permasalahan LHKASN.
Hasil pemeriksaan khusus yang disajikan dalam
bentuk Nota Dinas kepada Gubernur Nusa
Tenggara Timur terdapat ga rekomendasi
kepada perangkat daerah agar meningkatkan
pengendalian intern dalam pelaksanaan se ap
tugas dinas, membuat SOP (Standar
Operasional Prosedur) sebagai panduan dalam
pelaksanaan se ap kegiatan dinas dan segera
memproses pembayaran TPP bagi yang
melaporkan tepat waktu dan pemberian sanksi
bagi yang terlambat melaporkan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Sosialisasi LHKPN dan LHKASN

Pada bulan Agustus 2021 Inspektorat Daerah
Provinsi NTT sudah mendapatkan akun untuk
bisa menggunakan aplikasi Siharka. Karena
penyampaian sebelumnya masih
menggunakan formulir LHKASN yang diisi
s e c a ra m a n u a l m a ka A S N s u d a h b i s a
melaporkan harta kekayaan lewat aplikasi ini.
Sesuai Surat yang ditujukan kepada Kepala
P e r a n g k a t
D a e r a h
Nomor:700/123/Inspektorat/2021 tanggal 31
Agustus 2021 diberikan kepada admin seluruh
perangkat daerah user dan password siharka
karena aplikasi sudah bisa digunakan dengan
diberikan waktu satu bulan kepada admin
perangkat daerah untuk menginput di aplikasi
siharka, tetapi dengan berakhirnya waktu yang
diberikan yang telah menginput sebanyak
6.725 orang dari 13.222 wajib LHKASN.
Masih rendahnya kesadaran ASN untuk
menyampaikan LHKASN tepat waktu dan
dengan bercermin pada ASN yang
mendapatkan sanksi, ada harapan sebagai
Admin LHKASN tahun depan LHKASN bisa lebih
baik dari tahun ini.

Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian LHKPN dan LHKASN
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PENCEGAHAN

KORUPSI
UPAYA EFEKTIF
MEMBERANTAS

KORUPSI
PADA PEMERINTAH
DAERAH ?
RINGKASAN
Korupsi pada Pemerintahan Daerah masih saja terjadi dan terus didengar di Bumi Nusantara dari
era orde baru hingga era milenial disertai pandemic covid-19 sekarang ini. Seper nya ndakan
korupsi menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Republik Indonesia untuk
menghapusnya dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya hal ini lebih mudah dilakukan
apabila ada kerjasama semua pihak bukan saja pemerintah namun juga masyarakat, stakeholders,
tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya
untuk memeranginya, salah satunya dengan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh
lembaga an rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dak hanya menindak
kasus korupsi namun juga memiliki tanggungjawab pencegahan korupsi dan pendidikan an
korupsi. KPK telah mengimplementasikan program dan kegiatannya hingga ke Pemerintah Daerah
termasuk Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Seberapa efek ah upaya pencegahan korupsi pada
Pemerintah Daerah? Sejauhmana perkembangan pelaksanaannya? Tulisan ini akan membahas
upaya pencegahan korupsi bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan lembaga KPK dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo sme.
Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Pemerintah Daerah
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BAB I
PENDAHULUAN
Sesuai data Badan Pusat Sta s k (BPS), Indeks Perilaku An Korupsi (IPAK) Masyarakat Indonesia
tahun 2020 sebesar 3,84 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 3,70 dan tahun 2018 3,66. Menurut
BPS, masyarakat Indonesia masuk kategori sangat an korupsi yang dilihat dari Indeks Perilaku An
Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2020 sebesar 3,84, di mana angka ini lebih nggi dibandingkan capaian
pada 2019 sebesar 3,70 pada skala 0-5. Nilai indeks semakin mendeka 5 menunjukkan bahwa
masyarakat berperilaku semakin an korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendeka dan
menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. "Dengan angka
tersebut, maka bisa dibilang bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat an korupsi. Terlebih
dibandingkan indeks tahun lalu yang meningkat. Berar semakin an korupsi," menurut Kepala BPS
Suhariyanto (ku pan pada Media Antara, 15 Juni 2020).
Kenyataan ini memberikan suatu semangat baru bagi seluruh Stakeholder dan pegiat an korupsi, di
tengah ancaman pesimis s terhadap kondisi korupsi di tengah Bangsa Indonesia. Hal ini pun menjadi
suatu indikator keberhasilan dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh semua elemen
bangsa yang mulai menuju ke k terang Bangsa Indonesia terlepas dari masalah korupsi.
Terkait dengan upaya pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak tahun 2016
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya mencegah terjadinya korupsi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dengan menggandeng Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk bekerjasama dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di
lingkungan Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 30 November 2016 diawali dengan penandatanganan
Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur antara Pimpinan KPK dengan Kepala Daerah. Sejak saat itulah KPK melakukan
koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) pada 7 (tujuh) sektor pemerintahan daerah,
melipu :
- Perencanaan dan penganggaran
- Pengadaan barang/jasa
- Perijinan
- Pengawasan
- Manajemen ASN
- Pendapatan Daerah
- Aset Daerah
Ketujuh sektor ini menjadi kelompok sasaran Korsupgah karena ditemukan berbagai
kelemahan dalam pelaksanaannya yang secara signiﬁkan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan daerah dan berpotensi merugikan masyarakat. Kelemahan-kelemahan yang
ditemukan pada ketujuh sektor tersebut antara lain:
- Kuatnya Intervensi dari pihak ke ga dalam perencanaan dan penganggaran, pengadaan
barang/jasa serta pengalokasian bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- Sistem dan prosedur dalam pelayanan publik belum ditetapkan dan dipatuhi secara baik;
- Sikap permisif dan apa s masyarakat terhadap prak k dan perilaku korupsi, kolusi, dan
nepo sme (KKN);
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-

Pengendalian dan pengawasan yang kurang efek f;
Belum terintegrasinya perencanaan kegiatan dengan perencanaan anggaran;
Pelayanan perijinan yang rumit dan belum terintegrasi;
Pengelolaan keuangan daerah yang dak akuntabel yang dibuk kan dengan opini hasil
pemeriksaan LKPD belum mencapai WTP.
- Rendahnya kepatuhan Pejabat atau Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaan
melalui LHKPN, dan
- Rendahnya kesadaran aparat untuk melaporkan gra ﬁkasi pada Pemerintah Daerah.
Terkait dengan fenomena perilaku korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara
Timur, Viktor Bung lu Laiskodat mengekemukakan saat melakukan kunjungan kerja pada Rapat Kerja
Strategis (Rakerstra) OJK di Ayana Resort-Labuan Bajo, Jumat (6/11/2020), bahwa NTT merupakan
daerah dengan persentase kemiskinan ter nggi ke ga di Indonesia. NTT sebenarnya miliki potensi
sumberdaya dan industri yang besar, namun kurang didesain secara baik. Prilaku korupsi masih nggi,
serta pelayanan perizinan yang kurang maksimal. "ICOR NTT ini lebih nggi dari ICOR nasional yang
ada di kisaran 6. Inilah yang menyebabkan industri di NTT sulit berkembang. Hal ini disebabkan oleh
perizinan berbelit-belit serta korupsi yang masih nggi. Dalam masa pemerintahan kami, saat ini
berdasarkan hasil laporan KPK kepada Bapak Presiden, NTT masuk dalam lima besar provinsi terbaik
dalam pengendalian korupsi. Sebelumnya NTT masuk kategori sebagai provinsi terkorup keenam,"
tegas Gubernur Laiskodat.
Kelemahan yang menjadi fakta yang telah diungkapkan baik dalam kegiatan koordinasi dan supervisi
serta pernyataan pimpinan daerah, memberikan gambaran atau fenomena yang mengindikasikan
bahwa upaya pencegahan korupsi perlu menjadi perha an dalam pemberantasan korupsi di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
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BAB II
TELAAH PUSTAKA

Berbicara tentang korupsi dan pencegahannya, dak terlepas dari beberapa hal yang
melatarbelakangi ndakan korupsi, antara lain: Fraud, Conﬂict of Interest dan pelanggaran hukum.
Dalam standar audit, Kecurangan (Fraud) dideﬁnisikan sebagai ndakan ilegal ditandai dengan
penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan, yang dilakukan oleh pihak dan organisasi
untuk memperoleh uang, proper , atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa,
atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.
Fraud juga dapat diar kan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (Ilegal
Acts) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu. Yang dikategorikan sebagai Fraud antara
lain: kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, manipulasi data, melanggar kepercayaan,
rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan memutarbalikan data yang ada serta
menghilangkan barang buk dengan sengaja.
Salah satu faktor penyebab terjadinya ndak pidana korupsi adalah adanya Benturan Kepen ngan
(Conﬂict of Interest). Benturan Kepen ngan diar kan sebagai ndakan yang menyebabkan suatu
kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepen ngan di
luar kepen ngan dinas, baik yang menyangkut kepen ngan pribadi, keluarga, maupun kepen ngan
pihak-pihak lain, sehingga aparat Pemerintah tersebut dimungkinkan kehilangan obyek vitasnya
dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan kepadanya. Dalam
kondisi ini per mbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas
seorang pejabat dalam mengemban tugas.
Benturan Kepen ngan (Conﬂict of Interest) menyebabkan pelayanan publik yang memburuk,
kebijakan yang dak eﬁsien dan dak efek f, keputusan dan ndakan yang berpotensi
menguntungkan pribadi atau orang lain, serta kerugian yang di mbukan bagi orang lain atau negara.
Dan yang terakhir adalah Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
yang seharusnya dak boleh terjadi dalam pelayanan publik pada tataran pemerintahan di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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BAB III
PEMBAHASAN
Pada tahun 2020 aksi pencegahan korupsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur dalam dua kegiatan.
Pertama, Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) berdasarkan Perpres 54 Tahun
2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi yang merupakan Arah Kebijakan Nasional yang
memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan kementerian, lembaga maupun
pemerintah daerah dan pemangku kepen ngan lainnya dalam menyelenggarakan pencegahan
korupsi. Stranas Pencegahan Korupsi dalam dua sub aksi, yaitu:
- Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan hasil yang ingin
dicapai antara lain: digunakannya e-katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa; serta
- Penguatan Reformasi Birokrasi, dengan capaian yang diharapkan antara lain: penguatan
implementasi sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis teknologi informasi dan penguatan
talent pool (pengelompokan berdasarkan talenta yang menjadi panutan) dan talent management
(sistem penilaian yang tepat) dalam manajemen ASN.
Kedua, Program Pencegahan Korupsi berdasarkan Korsupgah KPK yang tetap berfokus pada ketujuh
sektor.
Untuk memas kan keseluruhan aksi pencegahan korupsi dapat dilaksanakan, maka Inspektorat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pendampingan secara intens kepada perangkat
daerah penanggungjawab aksi, disamping penguatan oleh KPK RI.
Sasaran pencegahan korupsi pada Sektor Perencanaan dan Penganggaran melipu : perencanaan
APBD yang transparan dan akuntabel, perencanaan pembangunan daerah yang konsisten,
mekanisme penyampaian usulan masyarakat, Pokir DPRD dan usulan Perangkat Daerah yang efek f
dan transparan, adanya Standar Satuan Harga dan Standar Biaya dalam batas kewajaran yang
meminimalisir terjadinya penggelembungan harga satuan/ mark up, terintegrasinya perencanaan
dan penganggaran APBD dalam suatu aplikasi untuk memudahkan penganggaran, dan Perangkat
Daerah lebih ter b dalam menyusun anggaran dan dak dapat melakukan perubahan anggaran
sewaktu-waktu diluar mekanisme yang ditetapkan.
Pada sektor pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, transparan, efek f dan eﬁsien serta
akuntabel, terbentuknya Pokja Unit Kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang permanen dan
berkompeten dalam melaksanakan seluruh proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah
daerah, serta terlaksananya proses pengadaan barang/jasa yang efek f untuk mewujudkan eﬁsiensi
keuangan daerah.
Hasil yang ingin dicapai dalam aksi pencegahan korupsi di sektor perijinan yaitu : adanya pelayanan
perizinan yang efek f, eﬁsien, transparan, dak rumit dan profesional dan didukung oleh
infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai.
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Di sektor pengawasan dan manajemen ASN, hasil yang ingin dicapai antara lain: pemenuhan
kebutuhan fungsional APIP yang berkompeten dan anggaran pengawasan yang representa f,
tersedianya suatu sistem manajemen ASN dapat dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, pengukuran kinerja ASN secara transparan dan akuntabel, terbangunnya
kesadaran pelaporan LHKPN dan gra ﬁkasi, terlaksananya rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi dan
pemberhen an pejabat ASN yang tepat dan profesional.
Pada Sektor Pendapatan dan Manajemen Aset, aksi dilaksanakan untuk mencapai suatu database
Pajak yang handal dan akuntabel, adanya inovasi dalam rangka mengop malkan penerimaan pajak
daerah, penatausahaan Barang milik daerah yang ter b serta legalisasi dan pener ban sebagai
bentuk pengamanan atas aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Capaian Aksi Pencegahan Korupsi
Sampai dengan tahun 2020 terdapat berbagai capaian pada Sektor Perencanaan dan Penganggaran
antara lain penyusunan dokumen rencana dan penganggaran Pemprov NTT saat ini telah
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memudahkan untuk
menjaga konsisten dalam perencanaan dan penyampaian usulan masyarakat dalam Musrenbang,
pokok-pokok pikiran DPRD dan serta usulan Perangkat Daerah.

Dialog Pencegahan Korupsi di TVRI NTT, 29 November 2020
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Dalam penganggaran pun SIPD telah difasilitasi dengan adanya standar satuan harga dan biaya
masukan untuk menjaga kesamaan harga satuan dan biaya sehingga penyusunan anggaran oleh
Perangkat Daerah berpedoman pada suatu harga satuan dan standar biaya yang akuntabel.
Pada sektor pengadaan barang/jasa, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk
Biro Pengadaan barang/jasa sebagai UKPBJ Struktural yang menyelenggarakan seluruh ak ﬁitas
pengadaan barang/jasa, yang diperkuat dengan Pokja Mandiri dan Permanen yang bekerja
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara profesional dan berdasarkan kode e k yang
ditetapkan. Upaya yang sedang dilakukan yaitu ser ﬁkasi bagi Anggota Pokja dan Inpassing ke
Jabatan Fungsional PBJ, peningkatan kualitas LPSE dan Pemberian Tunjangan Perbaikan penghasilan
bagi anggota Pokja.
Di sektor perijinan, saat ini seluruh kewenangan pemberian ijin oleh Gubernur telah didelegasikan ke
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan didukung oleh aplikasi online, SOP serta Kode E k untuk
menjaga integritas perijinan. Demikian juga terkait rekomendasi teknis oleh perangkat daerah telah
difasilitasi oleh PTSP sehingga pemohon ijin dak perlu berhubungan dengan Perangkat Daerah.
Capaian-capaian di Sektor Pengawasan dan Manajemen ASN antara lain: Pemenuhan Jabatan
Fungsional APIP sebesar 18% yang keseluruhnya telah memiliki ser ﬁkat kompetensi serta
pemenuhan anggaran pengawasan tahun 2020 mencapai 0,61% dari APBD, implementasikan sistem
penilaian kinerja online yang diintegrasikan dengan absensi elektronik, ditetapkannya Peraturan
Gubernur tentang pelaporan LHKPN dan pengendalian gra ﬁkasi untuk mendorong kepatuhan
pelaporan gra ﬁkasi serta penanganan Benturan Kepen ngan dan pola rekrutmen, promosi, rotasi
dan mutasi serta pemberhen an pejabat ASN yang sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa upaya sampai dengan dilaksanakan pada sektor pendapatan dan manajemen aset antara
lain: inovasi dalam rangka mendorong op nalisasi penerimaan melalui penyediaan Mobil dan Motor
SAMSAT keliling serta pemutakhiran database pajak untuk mendapatkan data riil potensi pajak
Kendaraan Bermotor bermotor; dan upaya Pener ban dan ser ﬁkasi aset tanah Pemda dalam rangka
pengamanan.
Capain kinerja pencegahan korupsi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin
menunjukkan bahwa komitmen mencegah korupsi serius dilaksanakan, Terkait aksi pencegahan
korupsi Korsupgah, sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi
84 dari 103 sub aksi pencegahan korupsi Korsupgah atau 81,6%. Sedangkang capaian aksi Stranas,
pada akhir semester I Tahun 2020 capaian progres mencapai 62,5%. Namun sampai dengan saat ini
Pemerintah Provinsi NTT telah mencapai 69,53%, yang menempatkan Provinsi NTT pada urutan ke-4
dari 34 Pemerintah Provinsi yang melaksanakan aksi pencegahan korupsi.
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Kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian
Belum maksimalnya capain pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur, dak terlepas dari adanya berbagai persoalan baik pada internal pemerintah daerah maupun
persoalan yang barasal dari pihak di luar pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya pendukung
menjadi persoalan utama yang mendominasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi. Disamping itu,
belum op mal dan independennya peran APIP di daerah pun menjadi persoalan terkait pengawalan
aksi pencegahan korupsi. Secara eksternal juga ditemukan berbagai persoalan terkait literatur,
misalnya masih tumpang ndihnya berbagai peraturan menteri/pimpinan lembaga yang berakibat
pada sulitnya pelayanan perijinan. Disamping kendala teknologi dalam mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronika atau e-government.
Menyadari berbagai persoalan di atas, maka koordinasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan KPK RI terus di ngkatkan. Solusi terhadap persoalan ditemukan dan KPK RI sebagai ins tusi
yang menyelenggarakan salah satu fungsi pencegahan korupsi melakukan berbagai upaya ngkat
pusat. Salah satu wujud peran dukungan KPK RI RI adalah mendorong Pemerintah untuk melakukan
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang memberikan legi masi kepada
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih independen dalam menyelenggarakan
fungsi pengawasan dan upaya pencegahan korupsi, dengan dukungan manajemen dalam suatu unit
kerja khusus menangani pencegahan korupsi.
Dukungan Pemerintah Pusat pun nyata dalam memfasilitasi berbagai perangkat lunak dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Tahun 2020 ini telah dikembangkan suatu aplikasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) yang sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Pengendalian Gra ﬁkasi
Dalam tahun 2020 ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pun melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan kesadaran pejabat/penyelenggara negara untuk dak melakukan gra ﬁkasi. Upaya
dilakukan melalui sosialisasi Pengendalian Gra ﬁkasi yang dilaksanakan pada 3 Desember 2020
secara virtual melalui Channel Youtube Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang
membekali ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memahami konteks
gra ﬁkasi dan tatacara pelaporan gra ﬁkasi.
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Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli)
Untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar (Pungli) dan mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, yakni:
"NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI", maka Unit Pemberantasan Pungli
(UPP) Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor
70 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi NTT,
yang berfungsi melakukan pemberantasan prak k pungutan liar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Keanggotaan UPP Satgas Saber Pungli melibatkan unsur dari Inspektorat Polda NTT,
Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Badan Intelijen Daerah, Denpom IX/1 Kupang,
Korem 161/Wirasak Kupang, TNI AL VII Kupang, TNI AU El Tari Kupang, Kemenkumham Provinsi NTT,
Ombudsman RI Perwakilan NTT, Polisi Pamong Praja Provinsi NTT dan Biro Hukum Setda Provinsi NTT
Berbagai kegiatan dilaksanakan Satuan Tugas Saber Pungli pada Tahun 2020 antara lain: Video
conference terkait evaluasi kegiatan TA.2019 dan perencanaan kegiatan TA.2020 dengan semua UPP
Satgas Saber Pungli Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi
dengan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatkan pengawasan
pada instansi yang memiliki risiko nggi terjadinya pungli. Dalam tahun 2020 juga diadakan Rakor
Satgas Saber Pungli TA.2020 untuk mengevaluasi dan mengop malkan pelaksanaan Tugas Satgas
Saber Pungli Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT. Selanjutnya UPP Satgas Saber Pungli pun
melaksanakan pengawasan distribusi Bansos Pandemi Covid-19.
Di penghujung tahun 2020, UPP Satgas Saber Pungli Provinsi NTT, kembali mensosialisasikan
pencegahan pungli menggunakan videograﬁs dan Infograﬁs melalui berbagai media sosial, antara
lain: facebook, twiter, instagram, blogspot, website dan youtube pada masing-masing
instansi/lembaga yang tergabung dalam UPP Satgas Saber Pungli Provinsi NTT. Waktu
pelaksanaannya selama 5 (lima) hari dari tanggal 30 Nopember sampai 4 Desember 2020.
Komite Advokasi Daerah
Komite Advokasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk untuk menjadi forum komunikasi
antara regulator dan pelaku usaha yang ditujukan untuk menciptakan bisnis berintegeritas yang an
suap di daerah. Pada tahun 2020 ini beberapa kegiatan dilaksanakan antara lain: Sosialisasi Panduan
Pencegahan Korupsi, Penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan para pelaku usaha dan Lomba Pidato An Korupsi Tingkat SMA di Kota Kupang serta
penyuluhan tentang an korupsi.
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BAB IV
KESIMPULAN
Pencegahan korupsi dalam Pemerintahan dimulai dari adanya suatu komitmen atas nilai an korupsi.
Komitmen Pimpinan Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan daerah yang bersih dan bebas
dari korupsi, koluisi dan nepo sme menjadi syarat pen ng bagi upaya pencegahan korupsi.
Berbagai harapan dan ekspektasi publik terhadap suatu sistem Pemerintahan yang baik atau good
governance, terasa semakin nyata bagi seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha yang
memberikan harapan baru dalam Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tekad Gubernur
Nusa Tenggara Timur, Viktor Bung lu Laiskodat untuk memberantas perilaku korupsi di Nusa Tenggara
Timur menjadi suatu bentuk komitmen yang menjadi mo vasi bagi pegiat an korupsi di bumi
Flobamora.
Semoga pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2021 dapat menjadi momentum bagi
Pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan Pemerintahan dan pelayanan publik yang
mampu membawa masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bangkit menuju sejahtera dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pimpinan Perangkat Daerah
Driver Reformasi Birokrasi
Oleh : Blasius Nurdin Oban,S.Sos.,SST.,M.M
Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Dua tahun terakhir di era kepemimpinan Gubernur NTT Bapak Viktor Bung lu Laiskodat dan Wakil
Gubernur Bapak Adreanus Yoseph Naesoi, Perjanjian kinerja antara Gubernur dengan para Eselon II,
dak saja menyangkut capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah sesuai indikator Renja maupun indikator RPJMD; tetapi juga merambah pada
beberapa indikator lain seper Capaian nilai SAKIP, persentase ndak lanjut temuan BPK RI dan APIP,
capaian PAD (bagi Perangkat Daerah yang mempunyai target penerimaan), capaian target inovasi
daerah dan Capain Nilai Reformasi Birokrasi. Beberapa indikator tambahan dalam perjanjian kinerja
ini bertujuan agar perangkat daerah dak saja mengejar target kinerja berdasarkan tupoksinya
semata tetapi juga harus berusaha untuk mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah pusat
maupun BPK RI.
Pada HUT NTT 20 Desember 2020 yang lalu diumumkan beberapa Perangkat Daerah yang
memperoleh kinerja baik maupun yang berkinerja buruk dalam beberapa indikator tersebut diatas.
Pimpinan Perangkat Daerah yang memperoleh kinerja baik tentu merasa senang dan bisa
mengangkat muka di hadapan Gubernur dan wakil Gubernur, Forkompinda maupun undangan
lainnya saat menerima hadiah dan yang berkinerja buruk, tunduk dan mungkin merasa malu dengan
Bapak Gubernur selaku pihak yang memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi pimpinan
Perangkat Daerah.
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Apa Itu Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kinerja
melalui berbagai upaya dengan tujuan untuk
meningkatkan efek vitas, eﬁsiensi dan
akuntabilitas (Soedamayan , 2009 : 71). Aspek
utama dalam membangun birokrasi adalah
membangun visi birokrasi, membangun
manusia birokrasi dan membangun sistem
budaya birokrasi.
Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 81 tahun
2010 visi reformasi birokrasi sesuai Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah
terwujudnya pemerintahan berkelas dunia
yaitu pemerintahan yang profesional,
berintegritas nggi yang mampu
menyelenggarakan pelayanan prima kepada
masyarakat dan menajemen pemerintahahan
yang demokra s agar mampu menghadapi
tantangan abad ke-21 melalui tata
pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
Hakekat Instruksi Presiden ini bertujuan untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan dalam beberapa aspek yakni
aspek manajemen perubahan, aspek
deregulasi dan kebijakan, aspek penataan dan
penguatan organisasi, aspek penataan tata
laksana, aspek sistem penataan manajemen
sumber daya manusia, aspek penguatan
akuntabilitas, aspek penguatan pengawasan,
aspek penguatan akuntabilitas pelayanan
publik
Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa
reformasi birokrasi bermuara pada tercapainya
pemerintahan yang baik (good governance)
dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Te r w u j u d n y a g o o d g o v e r n a n c e d a n
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dak
terlepas dari berhasil daknya peran birokrasi
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Provinsi NTT.

Sesuai Evaluasi pihak eksternal capaian indeks
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur tahun 2019 dan 2020 masih
rendah, bahkan lebih rendah dari target RPJMD
2018-2023. Pada tahun 2019 capaian nilai
Reformasi Birokrasi hanya sebesar 60,37 atau
lebih rendah 4,63 dari target RPMD 2018-2023
yakni sebesar 65 dan tahun 2020 capaian nilai
Reformasi Birokrasi hanya sebesar 60,74 atau
lebih rendah sebesar 7,36 dari target RPJMD
2018-2023 sebesar 68
Berdasarkan hasil reviu Tim Penilai Internal
(TPI) tahun 2020 dan 2021 menujukan dak
semua Perangkat Daerah memperoleh nilai
minimal yang ditetapkan sesuai target
perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan
pimpinan Perangkat Daerah dengan Predikat
Baik (BB).
Penilaian Semester II Tahun 2020 dari 39
Perangkat Daerah hanya 12 Perangkat Daerah
atau 30,8 % yang mendapat predikat nilai baik
dan baik sekali, 10 Perangkat Daerah atau 25,
64% mendapat predikat nilai Cukup dan Cukup
Baik dan 17 Perangkat Daerah atau 43,59% yang
berpredikat buruk dan sangat buruk. Dengan
demikian pada tahun 2020 terdapat 27
Perangkat Daerah atau 69,2% yang dak
mencapai predikat sesuai perjanjian kinerja.
Penilaian Semester I Tahun 2021 dari 39
Perangkat Daerah memperoleh nilai 2
Perangkat Daerah atau 5% memperoleh
predikat is mewa, 18 Perangkat Daerah atau
46,15% yang mendapat predikat baik dan
sangat baik, 14 Perangkat Daerah atau 35,90%
mendapat predikat cukup dan sangat cukup
dan 5 Perangkat Daerah atau 12,82% yang
mendapat predikat buruk dan sangat buruk.
Dengan demikian capaian nilai Semester I
tahun 2021 hanya 20 Perangkat Daerah atau
51,15% yang memperoleh predikat sesuai
perjanjian kinerja sedangkan sisanya yakni 19
Perangkat Daerah atau 48,85% yang dak
mencapai target nilai sesuai perjanjian kinerja.
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Peran Pimpinan Perangkat Daerah Dalam
Reformasi Birokrasi
Pimpinan Perangkat Daerah bisa kita ibaratkan
seorang sopir (driver) sebuah kendaraan yang
mengangkut penumpang sampai pada
tujuannya atau seorang pilot dari sebuah
pesawat terbang. Menjadi driver (sopir)
bukanlah sekedar duduk di bangku kemudi dan
mampu memegang s r dan mempunyai surat
izin mengemudi (Rhenald Kasali 2019 : 33).
Seorang driver harus tahu betul kondisi
kendaraan yang ia kemudikan apakah
kendaraan tersebut layak untuk jalan, driver
harus mengetahui kondisi jalan yang akan
dilalui dan harus memperha kan rambu-rambu
yang dipasang di sepanjang perjalannya agar
dak terjadi kecelakaan, dia dak boleh
mengantuk sedikitpun dalam perjalanan.
Ke ka dia lengah sedikit saja, maka akan terjadi
kecelakaan yang membahayakan penumpang
maupun orang lain di jalan.
Perumpamaan driver ini hemat saya sangat
cocok kita samakan untuk seorang pemimpin
dalam sebuah organisasi. Dalam kaitannya
dengan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh
perangkat daerah peran kepala Perangkat
Daerah sangat strategis yang mana harus
menggerakan, mengorganisir dan melakukan
evauasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas
(satgas) reformasi birokrasi di Perangkat
Daerah masing-masing. Kepala Perangkat
Daerah dak hanya duduk dan menunggu
menandatangani laporan reformasi birokrasi
yang dibuat oleh satgas yang telah dibentuk,
te ta p i j u ga h a r u s m e n ge ta h u i s e m u a
permasalahan serta hambatan yang ditemui
dalam pelakanaan tugas oleh satgas. Kepala
Perangkat Daerah harus juga memehami
semua regulasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan reformasi birokrasi, melakukan
analisis permasalahan dan memberikan solusi
terhadap permasalahan yang terjadi.
Dalam melaksanakan road map reformasi
birokrasi, program-program reformasi birokrasi

a d a l a h u n s u r ko m p o n e n p e n g u n g k i t ,
sedangkan sasaran reformasi birokrasi sebagai
komponen hasil. Program-program yang
menjadi pengungkit diharapkan dapat
menghasilkan sasaran berupa pemerintahan
yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang
kapabel serta pelayanan publik yang prima.
Aspek pengungkit terdiri dari dari 8 (delapan)
area perubahan dan peran seorang pemimpin
sangat diperlukan dalam melaksanakan
kedelapan area tersebut. Area pertama adalah
manajemen perubahan. Motor penggerak
manajemen perubahan adalah pimpinan
organisasi. Menajemen perubahan bertujuan
untuk mentransformasi sistem dan mekanisme
kerja organisasi serta midset (pola pikir) dan
cultureset (budaya kerja) individu ASN menjadi
lebih adap f, inova f, responsif, profesional
dan berintegritas sehingga dapat memenuhi
tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan
masyarakat yang semakin meningkat.
Komponen hasil yang merupakan tujuan
reformasi birokrasi dapat tercapai jika
manajemen perubahan organisasi sudah
d i l a k s a n a ka n d e n ga n b a i k d a n u n t u k
melaksanakannya membutuhkan peran
seorang pemimpin. Tujuan reformasi birokrasi
dapat tercapai dengan baik jika semakin
konsistennya peran pimpinan dan seluruh
pegawai dalam melaksanakan reformasi
birokrasi.
Berdasarkan hasil Reviu Tim Penilai Internal
(TPI) Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur ditemukan rendahnya peran
pimpinan dalam mendorong capaian reformasi
birokrasi. Pada saat TPI melakukan reviu
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
unit, dak sedikit Perangkat Daerah yang belum
siap untuk dilakukan reviu karena m reformasi
birokrasi unit maupun asesor yang sudah
dibentuk belum bekerja. Tidak ada data dan
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang diberikan
kepada TPI untuk dilakukan penilaian, sehingga
m reviu menilai apa adanya sesuai kondisi
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yang ditemukan. Disini menunjukan rendahnya peran pimpinan Perangkat Daerah dalam
menggerakan jajarannya untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Dia dak berperan sebagai driver
yang baik seper yang disampaikan oleh Rheinald Kasali.
Peran APIP Dalam Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 209 Inspektorat adalah unsur perangkat
daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang berfungsi membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat
daerah. APIP merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang pen ng dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada
pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Peran APIP tersebut diwujudkan dalam
ak vitas Assurance Ac vi es (audit, reviu, evaluasi dan monitoring dan evaluasi) dan Consul ng
Ac vi es yakni memberikan layanan konsultasi kepada Perangkat Daerah.
Sesuai Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksaaan Reformasi Birokrasi peran APIP dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melaksanakan fungsi konsulta f dan memberikan saran dan
masukan terkait dengan peningkatan kinerja unit kerja. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahap II Periode 2018-2022 Inspektorat Daerah berperan dalam mengawal pelaksanaan
reformasi Birokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Upaya Membangun Reformasi Birokrasi
Ingin menjadi Perangkat Daerah yang memperoleh capain nilai reformasi yang nggi dak datang
dengan sendirinya tanpa ada usaha dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh staf Perangkat Daerah
yaitu melaksanakan ak vitas berdasarkan masing-masing aspek yang sudah ditetapkan dalam road
map reformasi birokrasi yakni :
Pertama Aspek Manajemen Perubahan; ak vitas yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat
Daerah antara lain membentuk m reformasi birokrasi unit, menyusun road map reformasi birokrasi,
melaksanakan road map sesuai rencana dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap road map
reformasi birokrasi dan melakukan ak vitas yang dapat merubah pola pikir dan budaya kinerja
pegawai.
Kedua Aspek Deregulasi dan Kebijakan; ak vitas yang dilakukan adalah melaksanakan iden ﬁkasi
dan pemetaan terhadap kebijakan yang dak harmonis dan tumpang ndih dan selanjutnya
melakukan revisi atas kebijakan-kebijakan tersebut.
Ke ga Aspek Penataan dan Penguatan Organisasi; ak vitas yang dilakukan adalah melakukan evaluasi
kelembagaan yang mencakup ketepatan fungsi dan ukuran organisasi.
Keempat Aspek Penataan Tata Laksana; ak vitas yang dilakukan adalah menyusun peta proses bisnis
organisasi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah dan selanjutnya menjabarkan peta proses bisnis tersebut kedalam Standar Operasional
Prosedur (SOP).
Kelima Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM; ak vitas yang dilakukan adalah merencanaan
kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, melaksanakan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi, menetapkan kinerja individu, penegakan kode e k dan perilaku pegawai, melaksanakan
evaluasi jabatan dan menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg).
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Keenam Aspek Penguatan Akuntabilitas; ak vitas yang dilakukan melipu keterlibatan pimpinan
dalam penysusunan renstra, menetapkan indikator kinerja, melakukan pemantauan capaian kinerja
secara berkala dan melakukan pengelolaan akuntabilitas.
Ketujuh Aspek Penguatan Pengawasan; ak vitas yang dilakukan adalah penanganan gra ﬁkasi,
penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menindaklanju pengaduan masyarakat,
menerapkan Whistle Blowing System, penanganan benturan kepen ngan dan pembangunan Zona
integritas. Kedelapan Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; ak vitas yang dilakukan adalah
memetapkan standar pelayanan publik, menetapkan budaya pelayanan prima, melakukan
pengelolaan pengaduan masyarakat, melakukan penilaian terhadap kepuasan pelayanan dan
menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan.
Dalam melaksanakan beberapa ak vitas diatas, perlu membangun komitmen bersama antara
pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan berbagai ak vitas refomasi birokrasi. Selain itu,
mengacu pada reviu TPI; Perangkat Daerah melakukan pemetaan terhadap aspek/area yang
memperoleh nilai rendah; selanjutnya menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL), melaksanakan
RATL dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RATL. Hal lain adalah agar asesor melakukan
penilaian mandiri (self assesment) sehingga bisa diketahui aspek/area yang masih membutuhkan
pembenahan selanjutnya. Tak kalah pen ng adalah m reformasi birokrasi unit melakukan konsultasi
dengan Tim reformasi birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat diberikan pencerahan
tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dan segala permasalahnya.
Peran APIP hanya mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dan berperan sebagai quality
anssurance and consul ng partner sedangkan tanggung jawab utama berada pada pimpinan dan staf
masing-masing Perangkat Daerah. Tone of the Top, segala sesuatu yang baik berasal dari atas
(pimpinan). Ibarat sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh sekelompok paduan suara, jika ingin agar
lagu yang akan dinyanyikan terdengar merdu, harmonis dan enak didengar, maka peran dirigen
(conductor) sebagai pemimpin koor sangat pen ng. Demikianpun halnya reformasi birokrasi.
#PMPRB Provinsi NTT# NTT Bangkit NTT Sejahtera#
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Kantor
Ramah Lingkungan,

Solusi

Di Era Globalisasi Abad 21
Globalisasi adalah proses yang dapat mengubah peradaban manusia.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan segala
kegiatan manusia untuk berkembang mengiku roda zaman. Hal itu sangat
berdampak terhadap aspek kehidupan manusia mulai dari pendidikan,
ekonomi, poli k, sosial, kesehatan hingga budaya. Namun kemudahan
yang dirasakan tersebut, ternyata menimbulkan berbagai persoalan. Salah
satunya kerusakan lingkungan seper pencemaran udara, air, tanah, dan
suara.

Pencemaran lingkungan yang semakin masif dengan berubahnya kondisi lingkungan akibat dari
kegiatan manusia atau proses alam sehingga dak dapat berfungsi lagi sebagaimana mes nya.
Contohnya pencemaran udara yang di mbulkan karena asap kendaraan bermotor dan pabrik.
Pencemaran air oleh limbah rumah tangga dan industri. Pencemaran tanah oleh penggunaan pupuk
kimia.
Kerusakan lingkungan dapat diar kan juga sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu
(kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah,
air, udara, punahnya ﬂora dan fauna, serta kerusakan ekosistem.
Saat ini kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu nasional bahkan dunia sedang
mengkampanyekannya. Pembangunan gedung-gedung dan limbah-limbah pabrik dan plas k
mengakibatkan lingkungan hijau menjadi semakin tak nampak keasriannya. Hal tersebut sangat
berpengaruh terhadap kehidupan manusia, alam, ﬂora dan juga fauna.
Pembangunan gedung yang sangat pesat tersebut sehingga jarang ditemui area hijau yang dapat
dijadikan sebagai paru-paru kota sebagai oksigen bagi seluruh nafas masyarakat bumi. Penebangan
pohon dan pemanfaatan lahan untuk area bisnis dan komersial menambah semakin berkurangnya
area paru-paru kota yang mendukung pola kehidupan yang sehat.
84

Bumi sebagai rumah bagi sekian juta makhluk hidup semakin terancam akibat kerusakan lingkungan
yang meluas. Bahkan fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini diakibatkan pembangunan
gedung yang masif. Salah satunya Gedung-gedung perkantoran yang berdampak terhadap kurangnya
ruang terbuka hijau yang berpengaruh terhadap lingkungan kerja dan sekitarnya. Ak vitas
perkantoran yang begitu padat dalam penggunaan kertas, penggunaan listrik, tanpa disadari juga
dapat menjadi penyumbang terjadinya Kantor dak ramah lingkungan.
Dari situasi itu, salah satu upaya untuk meringankan beban bumi, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2018
tentang Kantor Peduli Lingkungan Di provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 7 Desember 2018
sebagai bentuk perha an terhadap penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh ak vitas
perkantoran yang dak berwawasan lingkungan.
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Melansir h ps://inspekn .blogspot.com, Inspektur Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M.,
dalam rapat virtual bersama seluruh ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di ruang rapat Inspektur
Daerah Provinsi NTT tentang penerapan program Eco Oﬃce, Selasa (5/5/2020) menyampaikan bahwa
program tersebut sangat baik dilaksanakan dan salah satu penerapannya dengan mengurangi limbah
plas k.
Hal tersebut dikatakan Inspektur Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M.,, menindaklanju
Peraturan Gubernur NTT tentang kantor peduli lingkungan.
"Program ini sangat baik kita lakukan, salah satu penerapannya dilakukan dengan mengurangi limbah
plas k. Biasa meminum air dalam kemasan digan air isi ulang serta wajib menanam tumbuhan atau
bunga di halaman kantor serta meletakkan bunga hidup pada ruangan dan meja kerja masing-masing
pegawai, selalu membuang sampah sesuai dengan jenis sampah, penghematan penggunaan kertas/
su yaitu dengan mengop malkan penyiapan konsep naskah dinas menggunakan kertas berkas,
mengurangi energi listrik pada siang hari dengan bantuan cahaya matahari, mema kan keran air jika
dak digunakan. Seharusnya kita dak hanya memikirkan lingkungan tempat nggal kita yang kita
tanami dengan pepohonan dengan bunga-bunga yang indah, dengan kolam ikan, tapi kita perlu
memperha kan lingkungan kerja kita, yang akan memberikan kenyamanan bagi seluruh pegawai
yang ada,"kata Inspektur Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M.,
Inspektur Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M., juga menjelaskan bahwa Eco Oﬃce adalah
kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam
kegiatan perkantoran yang menerapkan budaya kerja yang peduli dengan lingkungan kantor yang
bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih, indah, nyaman serta menyehatkan.
Selain itu Eco Oﬃce juga bertujuan untuk meningkatkan efek ﬁtas dan eﬁsiensi pemakaian sumber
daya alam.
Konsep Eco Oﬃce ini dak akan berjalan maksimal jika masing-masing individu belum sadar akan
pen ngnya menjaga lingkungan. Kesadaran akan penerapan lingkungan kantor yang bersih dan sehat
harus dimulai dari individu yang sadar akan pen ngnya lingkungan yang sehat dan bersih.
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Dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah menerapkan Eco oﬃce dalam lingkungan
kerja dengan memikirkan manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantoran. Sasaran yang
diterapkan Eco Oﬃce adalah mengubah sikap dan perilaku individu kantor untuk lebih peduli
lingkungan.
"Sebagai ASN kita harus lebih berperan serta dalam program Eco Oﬃce yang merupakan solusi
mengurangi pemanasan global yang terjadi. Karena sikap dan perilaku terhadap lingkungan kerja
sangat berpengaruh untuk masa depan lingkungan kantor dan sekitar dalam menerapkan Kantor
Ramah Lingkungan," tandasnya.
Lebih lanjut, Inspektur Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., M.M., mengungkapkan bahwa
konsep Eco Oﬃce tersebut telah mulai diterapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada Tahun
2020 yakni Kantor yang peduli dengan lingkungan.
Dengan adanya penerapan kantor ramah lingkungan, lanjut Ruth, diharapkan dapat memberi warna
baru dalam dunia kerja saat ini. Keberhasilan penerapan kantor ramah lingkungan dak akan berjalan
tanpa ada par sipasi dan kesadaran dari seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Inspektorat Daerah
Provinsi NTT.
Banyak hal yang perlu diperbaharui dalam penerapan kantor ramah lingkungan, tegas Ruth D.
Laiskodat, S.Si., Apt., M.M, yaitu dengan membuang kebiasaan lama yang sering dilakukan ASN yang
tanpa disadari dapat merusak lingkungan kerja dan sekitar seper dak membuang sampah sesuai
jenisnya pada tempat sampah, penggunaan kertas yang dak eﬁsien, penggunaan botol minum yang
sekali pakai, merokok pada Kawasan bebas asap rokok dan lainnya.
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kantor ramah lingkungan baik di lingkungan kerja dan sekitar. Sikap cinta dan peduli terhadap
lingkungan kerja harus ditanamkan dan diwujudnyatakan dalam ndakan dan perbuatan untuk
mengelola kantor ramah lingkungan dengan menjaga, merawat, dan melestarikan fungsi lingkungan
hidup terkhususnya dalam lingkungan kerja agar tercipta lingkungan yang bersih, indah, sehat dan
nyaman.
"Seper kata pepatah, dimana ada kemauan, disitu pas ada jalan. Karena itu harus ada kemauan dari
se ap individu untuk mengubah dan memperbaiki perilakunya sehingga bisa membentuk suatu
komunitas kantor yang benar-benar sadar akan kantor yang ramah lingkungan. Kantor ramah
lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama bukan saja tanggung jawab seorang pimpinan.
Karena hanya kita sendiri yang dapat mengubah cara hidup kita yang lebih ramah terhadap lingkungan
sehingga dak membahayakan lingkungan saat ini dan dapat mewariskan lingkungan yang sehat
untuk penerus bangsa, seper sebuah ku pan bijak" Menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari
ndakan awal dengan membersihkan dan melestarikan,"tandasnya.
Dasar Penerapan Kantor Ramah Lingkungan
P3E Suma-KLHK-Dasar Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program Eco-Oﬃce) Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut
UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
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BETA
DI PERSIMPANGAN:
ANTARA DUNIA PROYEK,
PROBITY AUDIT DAN
SURGA FLOBAMORATA

" FLOBAMORA TANAH AIRKU YANG TERCINTA, TEMPAT
BETA DIBESARKAN IBUNDA.....
BIARPUN TANJUNG TELUKNYA JAUH TERPELEH NUSAKU
TAPI SELALU TERKENANG DI KALBUKU....."

Demikian bagian sair lagu FLOBAMORA, putra dan putri NTT dimanapun berada, sampai diujung
dunia manapun jikalau mendengar lagu ini akan merasakan getar-getar cinta dan kerinduan teramat
sangat akan bumi Flobamora yang telah berubah sebutan menjadi Flobamorata. Beta anak
Flobamorata, beta cinta Flobamorata yang terdiri dari pulau-pulau membentang indah mempesona
dan seper anak perawan yang sedang berhias untuk sang pujaan, bumi Flobamorata menata diri
dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat agar dapat menjadi can k, molek dan bestari bagi siapapun yang memandangnya.
Pembangunan yang berkelanjutan terhadap segala sektor berpacu dengan waktu dan yang menjadi
hal yang seksi untuk dilihat adalah proses pengadaan barang dan jasa. Ibarat kain tenun Sumba yang
indah dengan ukiran kudanya, ataukah komodo yang ganas namun ekso k dalam pandangan yang
hanya ada di bumi NTT, laksana wangi cendana yang membuat ha berdebar, proses pengadaan
barang dan jasa menjadi seksi untuk dilihat, dipantau, disentuh dan tentu saja dijaga agar dak
tercemar. Dengan demikian proses Barang dan Jasa di Bumi Flobamorata harus dikawal, dijaga dan
dipantau oleh pihak - pihak yang berkepen ngan diantaranya adalah Inspektorat Daerah Provinsi NTT
dengan melaksanakan Probity audit untuk memas kan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa pada sektor-sektor kehidupan masyarakat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan secara
akuntabel.
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Secara umum Probity diar kan sebagai
integritas (integrity), kebenaran uprightness),
dan kejujuran (honesty). Terkait dengan proses
pengadaan barang/jasa probity diar kan
sebagai 'good process' yaitu proses pengadaan
barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip
penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran
untuk memenuhi ketentuan perundangan yang
berlaku.
Probity audit merupakan kegiatan penilaian
secara independen terhadap pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk
memas kan bahwa kegiatan tersebut telah
berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Beta, auditor pada Inspektorat Daerah provinsi
NTT yang memiliki slogan Prosesional,
terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan
pengawasan, Beta berkomitmen dalam
melaksanakan probity audit untuk memas kan
proses pengadaan barang dan jasa di bumi
Flobamorata yang beta cintai telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku agar bumi Flobamorata menjadi lebih
molek, elok, dan indah dipandang mata dan
beta bisa melihat masyarakat yang sejahtera,
sukses dan makmur dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Mengapa probity audit pen ng? Untuk
menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami satu
proses pen ng dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Pada dasarnya pengadaan
barang diawali dari proses perencanaan,
persiapan pengadaan, proses persiapan
pemilihan, proses pemilihan dan proses
pelaksanaan kontrak dan serah terima barang
dan jasa. Tahapan -tahapan tersebut ada yang
dilaksanakan oleh Dinas yang memiliki program
dan kegiatan, namun juga ada tahapan yang
harus dilaksanakan oleh instansi yang bertugas
melaksanakan persiapan pemilihan dan
pemilihan untuk menghasilkan penyedia
terbaik dan kemudian diserahkan kepada
instansi pemilik kegiatan untuk dapat

berkontrak dan kemudian melaksanakan
pengadaan atau proses pembangunan sesuai
kontrak kerja yang ada dan menghasilkan
output yang tepat guna dan tepat waktu.
Sebagai auditor, beta ikut berpar sipasi dalam
mengawal pelaksanaan proyek, namun pada
saat awal beta masuk Inspektorat, terhadap
proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah NTT.
Beta dan m lakukan audit setelah pekerjaan
proyek tersebut selesai atau yang disebut
dengan Post audit. Biasanya beta dan m yang
mengaudit instansi pemilik kegiatan dan
sekaligus mengecek output yang telah
dihasilkan sehingga produk atau ouput yang
ada telah terlanjur jadi dan dapat mengetahui
dengan pas apakah proses pelaksanaan
pengadaannya dari awal perencanaan sampai
dengan produk dihasilkan telah sesuai dengan
ketentuan, apakah terbebas dari korupsi, kolusi
d a n fa kto r kep en n ga n ya n g d a p at
mempengaruhi mutu barang dan tentu saja
akan merugikan keuangan daerah. Dengan
demikian dibutuhkan suatu bentuk
pengawalan terhadap pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa agar dapat dideteksi lebih dini
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan
dibuatkan solusi atas pelanggaran yang terjadi
sehingga langsung diperbaiki. Dan Probity audit
mampu untuk menjawab hal ini karena probity
dilaksanakan bersamaan dengan proses
pengadaan barang dan jasa sehingga bisa
mendeteksi lebih awal segala kecurangan dan
pelanggaran yang terjadi.
Berdasarkan Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, probity
audit dideﬁnisikan sebagai assurance yang
diberikan auditor probity untuk melakukan
pengawasan independen terhadap suatu
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proses pengadaan barang /jasa dan
memberikan pendapat atau simpulan yang
obyek f mengenai apakah proses pengadaan
barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan
kejujuran (probity requirement), yakni telah
mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,
serta prinsip-prinsip dan e ka pengadaan
barang/Jasa.

klariﬁkasi tanpa mengesampingkan teknikteknik audit yang lainnya. Prinsip-prinsip dan
e ka pengadaan tersebut sebagaimana yang
ada dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah
eﬁsien, efek f,transparan,transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel.

Dari sudut pandang manajemen pengadaan
barang/jasa, probity audit merupakan upaya
untuk memperkuat pengendalian intern dan
manajemen risiko pengadaan barang/jasa
melalui peran APIP. Lebih lanjut berdasarkan
Peraturan BPKP tersebut dijelaskan bahwa
Probity Audit dak hanya digunakan untuk
m e m b e r i ka n keya k i n a n b a hwa p ro s e s
penyelenggaraan kegiatan sektor publik,
khususnya proses pengadaan barang/jasa telah
d i l a k s a n a k a n s e c a r a w a j a r, o b y e k f,
transparan, dan akuntabel, namun juga
merupakan instrumen dalam rangka mencegah
terjadinya fraud/korupsi. Secara konseptual,
lawan dari probity (kejujuran) adalah
ke dakjujuran, yang merupakan sumber dari
munculnya berbagai bentuk ndakan korupsi/
fraud dalam proses pengadaan barang/jasa.
Sehingga dalam konteks ini, probity audit juga
merupakan mekanisme peringatan dini (early
warning mechanism) bagi manajemen
pengadaan barang/jasa atas kemungkinan
terjadinya penyimpangan dan/atau
kecurangan. Probity Audit utamanya dilakukan
terhadap paket pekerjaan yang bersifat
strategis (melibatkan kepen ngan masyarakat,
merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan
terkait dengan isu poli s). Dalam
pelaksanaannya, Probity audit terutama
d i l a k u k a n b e r s a m a a n d e n ga n p r o s e s
pengadaan barang/jasa atau segera setelah
proses pengadaan barang/jasa terjadi (real
me audit). Dengan demikian, teknik Probity
Audit yang lebih diutamakan adalah peninjauan
ﬁsik, observasi atas proses tahapan pengadaan
barang/jasa, analisis, konﬁrmasi, diskusi, dan

E ka Pengadaan Barang/Jasa yaitu:Semua
pihak yang terlibat dalam Pengadaan
Barang/Jasa mematuhi e ka sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara ter b, disertai
rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran,kelancaran, dan ketepatan tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan
menjaga kerahasiaan informasi yang
menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan Pengadaan
Barang/Jasa;
c. dak saling mempengaruhi baik langsung
maupun dak langsung yang berakibat
persaingan usaha dak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas
segala keputusan yang ditetapkan sesuai
dengan kesepakatan tertulis pihak yang
terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya
pertentangan kepen ngan pihak yang
terkait, baik secara langsung maupun dak
langsung, yang berakibat persaingan usaha
dak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan
dan kebocoran keuangan negara;
g. m e n g h i n d a r i d a n m e n c e g a h
penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi; dan
h. dak menerima, dak menawarkan, atau
dak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat,
dan apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa.
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Dalam pelaksanaan probity audit diterapkan beberapa metodologi yaitu:
a. Desk audit, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
acuan atas audit yang dilakukan, terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa, serta mengiden ﬁkasikan kelemahan dalam pelaksanaan sistem dan
prosedur pengadaan barang/jasa.
b. Field audit, yaitu pemeriksaan lapangan yang diutamakan untuk pengecekan langsung atas
kebenaran jumlah, mutu dan penempatan, serta ketepatan waktu penyerahan, antara lain
melalui observasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaan ﬁsik, dan permintaan keterangan
serta teknik audit lainnya.
c. Benchmarking, yaitu suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan
perusahaan/organisasi terhadap proses operasi yang terbaik di kelasnya sebagai inspirasi
dalam meningkatkan kinerja (performance) perusahaan/organisasi (Benchmarking The
Primer; Benchmarking for Con nuous Environmental Improvement, GEMI, 1994), misalnya
modus operandi penyimpangan yang terjadi dan best prac ce dalam PBJ.
d. Perbandingan dan Analisis, misalnya membandingkan;
- Rencana kebutuhan dengan dengan rencana pengadaan barang/jasa
- Harga Perkiraan Sendiri/HPS/OE dengan harga pasar setempat yang wajar atau pedoman
harga satuan yang telah ditetapkan oleh Instansi Teknis, organisasi/media lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan, dan BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya;
- Dokumen Pengadaan/lelang dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang;
- Hasil kegiatan yang dilaksanakan dengan kontrak baik dari segi mutu (spesiﬁkasi teknis)
maupun kuan tas;
Dalam pelaksanaannya, probity audit pada se ap tahapan pengadaan barang/jasa harus
memperha kan sasaran dan tujuan audit ap tahapan, dan mengacu pada audit program rinci dan
da ar uji hasil audit sebagai alat bantu bagi auditor dalam membuat simpulan hasil audit pada se ap
tahapan proses pengadaan barang/jasa yang melipu :
a. Audit atas Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
c. Audit atas Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
d. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi;
e. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha;
f. Audit atas Tahap Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya;
g. Audit atas Swakelola.
Kegiatan probity audit paket Peningkatan jalan Oesao Buraen pada tahap pemilihan penyedia

92

Probity auditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh dokumen (dalam
bentuk hardcopy maupun so copy) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan,
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Pani a Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agen
Pengadaan, Pengelola Pengadaan, dan Penyelenggara Swakelola, Penyedia dan pihak lainnya yang
terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, mengama pertemuan-pertemuan, melakukan
kunjungan lapangan dan membuat fotokopi (photo copy) dokumen relevan yang diperlukan. Selain
itu Probity Auditor juga diberikan hak akses ke sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk
untuk melakukan e-audit atau audit pada sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi
pada saat proses pengadaan sedang berlangsung. Apabila diperlukan, sebagai bagian dari prosedur
audit, probity auditor meminta bantuan ahli untuk lingkup pengujian yang di luar kompetensi probity
auditor, termasuk diantaranya ahli untuk melaksanakan prosedur audit atas sistem
informasi/teknologi informasi pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan Probity Audit dak
memindahkan tanggung jawab manajerial pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja
Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Pani a
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agen Pengadaan, Pengelola Pengadaan, dan Penyelenggara
Swakelola dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip dan e ka pengadaan kepada
probity auditor.
Tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip dan e ka pengadaan barang/jasa
(prinsip-prinsip probity) termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi
audi (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PjPHP), Pani a Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Agen Pengadaan, Pengelola Pengadaan, dan
Penyelenggara Swakelola). Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit berupa pendapat
dan/atau saran yang diberikan kepada audi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa berdasarkan
data/dokumen yang diterima dari audi maupun pihak ke ga lainnya. Kewenangan dan tanggung
jawab untuk menindaklanju saran yang diberikan oleh probity auditor, sepenuhnya berada pada
pihak audi
Beta dan kawan-kawan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT alami probity audit pertama kali pada
tahun 2019 setelah menerima bimbingan teknis selama 3 ( ga) hari dari BPKP perwakilan NTT.
Berdasarkan Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: IP.709/249/ST/K/2019 Tanggal 09
Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Probity Audit, terhadap 3 ( ga) Perangkat Daerah yaitu :
1.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Krea f Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.
Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kebetulan dari ke ga paket tersebut terdapat Paket Penataan Tempat Wisata Gua Monyet/
Pembangunan Pusat Kuliner Dan Kios Cinderamata, pelaksana CV.Tirosa Indah dan nilai pekerjaan
sebesar Rp1.460.512.515,-, dengan tahapan saat dilakukan probity adalah tahap pelaksanaan
kontrak maka sebagai salah seorang enginering di kantor, maka beta dilibatkan pada paket tersebut.
Awalnya semua terasa berat karena merupakan pengalaman pertama dan belum ada contoh kasus
yang diaudit dengan model probity audit. Namun dengan tekat yang bulat, Beta dan Tim memulainya
dengan mulai membuat program audit dan kemudian 3 m yang ada langsung terjun
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ke lapangan. Paket yang beta audit bersama
Auditor Madya Jonas O. Manesi, ST.,MT, Nifni O.
S. Adu, S.AB, Enny Apriyan Putri Bolling, ST
telah sampai pada pelaksanaan pembangunan.
Tahap awal yang Beta dan Tim laksanakan
adalah mengkomunikasikan terkait audit
dengan Dinas Pariwisata,Ekonomi dan Krea f
Provinsi NTT, dan meminta dokumen-dokumen
yang dibutuhkan mulai dari penandatanganan
kontrak sampai pada administrasi ﬁsik di
lapangan, baik dari Dinas sendiri dalam hal
pelaksana kegiatan yaitu PPK maupun dari CV
tersebut. Berdasarkan dokumen awal yang Beta
dan Tim terima, Beta dan Tim melakukan
wawancara kepada PPK terkait proses yang
dilaksanakannya sesuai kewenangan yang
diatur oleh peraturan yang ada. Hasil
wawancara Beta dan Tim tuangkan dalam
catatan Beta dan Tim sesuai dengan langkah
kerja yang telah Beta dan Tim siapkan. Yang
Beta dan Tim lakukan adalah menjawab
pertanyaan yang ada dalam langkah kerja dari
L ampiran Peraturan Kep ala BPKP d an
menyesuaikan dengan hasil wawancara Beta
dan Tim dengan PPK. Selanjutnya Beta dan Tim
terjun langsung ke lapangan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap ﬁsik pekerjaan
terbangun dengan membandingkan gambar
kerja dan hasil kerja pelaksana di lapangan.
Pemeriksaan dilaksanakan dengan didampingi
oleh PPK paket terkait, pelaksana dan juga
pengawas yang dilaksanakan selama 1 hari. Dari
hasil wawancara dan audit di lapangan, Beta
dan Tim menyusun laporan probity audit untuk
ditandatangani oleh Inspektur dan selanjutnya
diserahkan kepada Gubernur Provinsi NTT.
Berapa hal pen ng Beta dan Tim sampaikan
sebagai catatan dan langsung diperbaiki oleh
Pelaksana dan juga oleh PPK terkait.
Pengalaman kedua, probity audit menjadi lebih
menarik buat beta. Beta hanya mengiku cara
kerja probity pertama. Untuk yang kedua ini
paket yang beta tangani adalah terkait
peningkatan Jalan Oesao Buraen pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi NTT dengan nilai paket
Rp1.386.262.526,12. Tahapan pengadaan
barang dan jasa telah memasuki tahap Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan saat
Beta dan Tim mulai probity, terjadi penolakan
PPK terhadap pemenang tender yang telah
ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
Terhadap paket ini beta bilang menarik karena
selama bekerja di Inspektorat baru kali ini beta
bisa mengalami sensasi meneropong kerja
kelompok kerja pemilihan saat lelang
berlangsung yang mana selama ini yang terjadi
adalah kita dak pernah tahu bagaimana
proses lelang atau tender paket berjalan. Yang
kita terima adalah pemenang yang telah ada
dan hasil pekerjaan yang telah jadi untuk
diaudit. Karena paket ini masih peralihan dari
tahapan pemilihan ke tahap pelaksanaan
kontrak maka melalui Inspektur meminta akses
untuk bisa masuk kedalam sis m LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) kepada Kepala
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi NTT. Rasa penasaran dan ingin
tahu bercampur menjadi satu. Ini menjadi
tantangan tersendiri buat beta. Beta pingin
tahu apakah benar proses pemilihan telah
dilaksanakan sesuai aturan, apakah Pokja
melaksanakan tugasnya sesuai yang
diamanatkan peraturan dan beta semakin
penasaran terhadap dokumen yang dimasukan
oleh penyedia. Realitanya dunia proyek penuh
dengan hal-hal baru dan pengalaman baru yang
belum pernah beta alami. Singkat cerita,
setelah mendapatkan user dan password dari
biro Pengadaan Barang dan Jasa, m Beta dan
Tim langsung masuk ke dalam sis m dan mulai
meneli dan menjajaki semua dokumen yang
ada sampai pada upaya meneli mengapa
sampai terdapat penolakan PPK terhadap
pemenang yang disodorkan oleh Kelompok
Kerja Pemilihan. Dari hasil penelusuran
terhadap dokumen dan wawancara terhadap
Pokja dan PPK Beta dan Tim mengetahui bahwa
PPK Tidak Melakukan Rapat Persiapan
Penunjukan Penyedia Setelah Penetapan
Pemenang Oleh Pokja Untuk Lelang Tahap 1
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sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa
alasan penetapan tender gagal oleh Pengguna
Ang garan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT dak sesuai
data rill yang ada. Adapun persoalan yang Beta
dan Tim dapatkan adalah Pelaksanaan
pemilihan penyedia untuk Paket Peningkatan
Jalan Oesao-Buraen (GO) telah dimulai dengan
pengumuman pascakualiﬁkasi yang diupload
oleh Pokja Pemilihan pada Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 22
Oktober 2019. Peserta yang menda ar
sebanyak 26 peserta dan yang mengajukan
penawaran sebanyak 3 peserta. Ke ga peserta
yang ajukan dokumen penawaran yaitu CV
Salam
CV. Efenty Indo Perkasa dan CV. Giant
Konstruksi. Dari hasil evaluasi, CV. Salam gugur
pada evaluasi kualiﬁkasi dan CV. Efenty Indo
Perkasa gugur pada evaluasi teknis. Sedangkan
CV. Giant Konstruksi lulus pada se ap tahapan
evaluasi dan menjadi pemenang dengan nilai
penawaran sebesar Rp1.386.262.526,12 dan
harga negosiasi sebesar Rp1.386.000.000,00
berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan dari
Pokja Nomor:09/PK/OB.GO/IX/2019 tanggal 17
September 2019. Setelah menerima BAHP dari
Pokja, PPK melakukan reviu atas laporan hasil
pemilihan dan berpendapat bahwa:
- Pokja kurang cermat dalam melakukan
evaluasi dokumen penawaran dimana hasil
evaluasi dak memenuhi persyaratan
dalam dokumen persiapan pemilihan
- Sehing ga berdasarkan poin a, PPK
mengembalikan hasil pemilihan penyedia
barang/jasa kepada Pkja untuk diproses
lebih lanjut.
Berdasarkan hasil reviu PPK ini maka Pengguna
Anggaran dalam hal ini Kepal Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat
nomor: PUPR.SKT.05.01/620/KPTS/110/2019
tanggal 2 Oktober 2019 perihal reviu atas
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Paket
Peningkatan Jalan Oesao- Buraen GO di
Ka b u p ate n Ku p a n g ya n g p a d a i n nya

menginstruksikan kepada Pokja Pemilihan
untuk melakukan penawaran ulang karena
dinilai ditemukan kesalahan dalam evaluasi.
Seharusnya PPK setelah menerima BAHP yang
disampaikan oleh Pokja, melakukan rapat
persiapan penunjukan penyedia dengan
mengundang Pokja dan penyedia yang menang
dalam proses pemilihan. Rapat ini dapat
menjadi ajang pembuk an bahwa penyedia
telah memenuhi semua ketentuan atau dak.
Namun dari hasil pemeriksaan, PPK dak
melaksanakan rapat tersebut tapi berdasarkan
reviu yang dibuat oleh PPK terhadap hasil
pemilihan penyedia oleh Pokja, Pengguna
Anggaran kemudian menginstruksikan kepada
Pokja untuk melakukan evaluasi penawaran
ulang. Ternyata yang dipersoalkan oleh PPK
adalah CV. Giant Konstruksi merupakan
pemenang tender 1 paket Peningkatan OesaoBuraen (GO). Namun tender ini dinyatakan
gagal oleh Pengguna Anggaran atas usulan PPK
dengan alasan bahwa SKA (Ser ﬁkat Keahlian
Kerja) yang dimiliki oleg GS (General
Superintenden) dak sesuai dengan yang
diminta dalam Kerangka Acuan Kerja dan
Rancangan Kontrak. Menurut PPK, SKA yang
dimiliki oleh CV. Giant Konstruksi adalah Ahli
Jembatan sedangkan yang seharusnya diminta
adalah Ahli Jalan. Atas instruksi dari Pengguna
Anggaran, Pokja kemudian melakukan tender
ulang.

Probity audit paket rehabilitasi ruas jalan
Mudajebak-Lato-Wairunu tahap pemilihan
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Beta dan kawan-kawan lakukan scan barcode terhadap dokumen yang ada dalam Sistem LPSE, dan
Beta dan Tim menemukan bahwa SKA yang dimiliki oleh GS atas nama Frangky G. Rumiyanto, ST
adalah Ahli Muda Jembatan dan Ahli Madya Jalan. Seharusnya PPK melakukan klariﬁkasi terlebih
dahulu terhadap pemenang setelah menerima hasil pemilihan yang diberikan oleh Pokja.
Dari hasil audit, Beta dan Tim merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK paket terkait dan
memerintahkan untuk melakukan rapat persiapan penyedia sebelum memutuskan untuk menerima
ataupun menolak hasil pemilihan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Pemilihan. Probity audit
pada dasarnya dak memaksakan audity untuk mengiku dan nenindaklanju hasil auditnya.
Selanjutnya beta mengetahui bahwa karena keterbatasan waktu untuk tender ulang karena telah
memasuki bulan Oktober maka PPK telah melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia yang
dianggap berkompeten dan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan jalan tersebut. Meski demikian
menjadi kepuasan tersendiri bagi beta karena dapat mengkaji dan mengetahui suatu kebenaran dari
sebuah proses pemilihan yang ada dalam sis m mengungkapkannya sebagai hal yang perlu
diperha kan dan diperbaiki lebih lanjut. Menurut beta inilah yang dinamakan pengawalan, berjalan
seiring dengan proses yang ada, melihat yang salah dan memperbaikinya agar dak terjadi kesalahan
yang lebih besar dan beresiko.
Memasuki Tahun Anggaran 2020, Probity Audit kembali dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi NTT. Kali ini beta tetap terlibat dalam salah satu paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. Kali ini dana untuk paket yang dialaksanakan probity berasal dari
Pinjaman daerah pada PT. SMI ( Sarana Mul Infrastruktur). Pada tataran dana pinjaman ini, probity
menjadi salah satu syarat utama dikeluarkannya pinjaman bagi daerah. Untuk semua paket yang
dibiayai dari pinjaman daerah untuk provinsi NTT dengan total nilai paket Rp.189.776.240.000,- harus
dilaksanakan probity audit pada tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap
perencanaan, persiapan pengadaan, tahap persiapan pemilihan, tahap pemilihan dan tahap
pelaksanaan kontrak. Beta melihat bahwa PT. SMI dak hanya memberikan pinjaman bagi daerah tapi
juga memberikan pelajaran akan pen ngnya penerapan pengadaan barang dan jasa yang bersih,
transparan, yang dak memiliki keberpihakan pada siapapun. Dan yang paling pen ng bagi PT. SMI
adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap awal untuk paket SMI dak boleh
ada catatan atau temuan dalam probity audit, sehingga jikalau dalam pelaksanaan probity audit.
Untuk pelaksanaan probity kali ini, beta dan kawan-kawan auditor lainnya melaksanakan audit dari
proses awal pelaksanaan yakni dari perencanaan yang dilaksanakan oleh PPK pada dinas PUPR
Provinsi NTT sampai dengan tahapan saat Beta dan Tim mengaudit. Probity Audit dilaksanakan
terhadap 16 (enam belas) paket pekerjaan yang tersebar pada 6 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT
yaitu 4 paket di Kabupaten Alor, 1 paket di kabupaten Flores Timur, 1 paket di kabupaten Manggarai
Barat, 1 paket di Kabupaten Manggarai Timur, 2 paket di Kabupaten Kupang, 4 paket di kabupaten
Sumba Timur dan 3 paket di Kabupaten TTS.
Seper pengalaman pertama dan kedua, probity audit tetap dilaksanakan sesuai dengan pola yang
ada yakni dimulai dari penyusunan program kerja pemeriksaan dan menetapkan langkah-langkah
audit menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan probity audit dari BPKP. Saat itu beta mendapat
tugas mengawal paket Peningkatan Jalan Kokar Tulta Mali. Paket pekerjaan ini, nilai pagunya adalah
Rp11.726.800.000,00,- dan saat dilakukan probity audit sudah memasuki tahap lelang pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Suatu keharusan bagi Dinas Pekerjaan
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U m u m d a n Pe r u m a h a n R a k ya t u n t u k
menindaklanju segala catatan dan temuan
yang ada pada se ap tahap pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kaena jika
ditemukan 1 temuan pun maka SMI dak
mencairkan pinjaman tersebut. Hal ini menjadi
dilema tersendiri buat beta. Di satu sisi beta
sebagai auditor wajib memas kan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa di bumi NTT harus
benar-benar bersih dari segala penyimpangan
dan tentu saja auditor wajib mengaudit dan
menyampaikan hasil auditnya kepada audi .
Namun disisi lain daerah membutuhkan
pinjaman yang mana hanya akan diberikan oleh
pihak peminjam jikalau semua temuan yang
ada telah di ndaklanju dan dapat dikatakan
dak ada yang salah dengan proses pengadaan
barang dan jasanya.
Sesuai standar dan kode e k yang ada, beta
tetap berjalan pada koridor yang seharusnya,
tetap meneli dokumen, mewawancarai pihakpihak terkait dan pada akhirnya menyampaikan
catatan yang harus diperbaiki dan
di ndaklanju . Untuk paket Peningkatan Jalan
Kokar Tulta Mali, beta membuat da ar
pertanyaan untuk dijawab oleh PPK paket
tersebut dan menganalisis hal yang kurang yang
dilakukan oleh PPK pada tahap perencanaan
dan pada tahap persiapan pengadaan. Untuk
tugas PPK pada kedua tahapa ini catatan yang
beta berikan dari sisi iden ﬁkasi kebutuhan
atau telaah terhadap kebutuhan barang yang
belum dibuat oleh PPK Perencanaan dan
dokumentasi kertas kerja perhitungan HPS yang
dak diarsipkan secara baik oleh PPK persiapan
pengadaan. Untuk tahap persiapan pemilihan
beta dan kawan-kawan dari paket lain
mewawancarai Kelompok kerja Pemilihan
u n t u k m e n g e t a h u i a p a ka h t u ga s d a n
tang gungjawab Pokja Pemilihan telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada saat probity dilakukan, tahapan pemilihan
baru saja dimulai sehingga dak ada catatan
khusus pada tahapan ini.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT
mengajukan lagi pinjaman daerah pada PT. SMI
untuk membiayai program dan kegiatan. Untuk
kegiatan PEM, berfokus pada Pembangunan
infrastruktur yang terpusat pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi NTT. Dan lagi-lagi beta ikut terlibat
dalam penugasan tersebut kali ini dengan 3
( ga) paket sekaligus yang beta kawal yakni
paket Rehabilitasi Ruas Jalan Mudajebak - Lato Wairunu di Kabupaten Flores Timur, Paket
Rehabilitasi Ruas Jalan Waijarang - Wulandoni
dan Rehabilitasi Ruas Jalan Maurole - Kota Baru
- Koro (Bts. Kab) Sikka. Tiga Paket ini termasuk
dalam 49 paket yang dilaksanakan probity audit
dengan pembiayaan yang bersumber dari
pinjaman daerah pada PT. SMI. Terhadap paketpaket ini, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi NTT telah diproses
u n t u k ta h a p p e re n c a n a a n , p e rs i a p a n
pengadaan dan dokumen pengadaan yang ada
telah diserahkan kepada Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Provinsi NTT untuk diproses
oleh Pokja dalam tahap selanjutnya. Dalam
tahap pemilihan, beta masuk ke dalam sis m
LPSE dan mengakses semua dokumen yang ada
yang disampaikan oleh penyedia yang
mengajukan penawaran serta membandingkan
dengan Standar Dokumen Pemilihan yang
ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
Untuk paket Rehabilitasi Ruas Jalan
Mudajebak - Lato - Wairunu di Kabupaten
Flores Timur terdapat sanggahan dari salah satu
penyedia yang digugurkan karena sesuai
penilaian Pokja, Perusahaan yang digugurkan
tersebut dak memasukkan poin 7 dan point 8
yang disyaratkan PPK dalam dokumen RKK
(Rencana Keselamatan Konstruksi). Dalam
probity audit beta melakukan analisis dan
membandingkan dokumen RKK yang
disampaikan oleh penyedia yang digugurkan
dan dokumen RKK yang disampaikan oleh PPK
dalam dokumen pengadaan yang telah
ditetapkan oleh Pokja. Hasilnya diketahui
bahwa PPK memang dak memasukkan poit 7
dan point 8 tersebut sehingga sanggahan
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dinyatakan benar dan Beta dan Tim
merekomendasikan untuk melakukan evaluasi
ulang terhadap dokumen penawaran dan Pokja
telah menindaklanju nya. Dari kasus ini beta
merasakan kepuasan dan kelegaan yang luar
biasa karena beta berhasil memecahkan suatu
masalah dan memberikan keadilan bagi pihak
yang terlanjur merasa dirugikan dan hal ini
hanya dapat terjadi karena adanya probity
audit. Untuk 2 paket lain yang beta kawal masih
dalam taraf pemasukan dokumen dan belum
dilakukan evaluasi terhadap dokumen
penawaran penyedia.
Probity diar kan sebagai integritas, kebenaran
dan kejujuran sehingga pelaksanaan probity
harus benar-benar menegakkan ke ga hal
tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, apakah
semua pihak yang terlibat dalam probity audit
benar-benar menerapkan nilai integritas,
kejujuran dan kebenaran?. Sebagai auditor,
sejauh ini beta merasa beta telah jujur dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai
kewenangan yang ada saat melakukan probity
audit. Apa yang salah dalam pengamatan, beta
akan bilang salah dan menjadi bahan catatan
untuk diperbaiki.
Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan
BPKP Nomor 3 Tahun 2019 disampaikan bahwa
Pengomunikasian dan pelaporan hasil audit
merupakan tahapan pen ng dalam probity
audit, dimana probity auditor menyampaikan
hasil auditnya kepada para pihak yang
berkepen ngan sesuai dengan tujuan audit.
Pada dasarnya pengkomunikasian hasil audit
dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang
dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Probity
Audit. Namun demikian, sesuai karakteris k
probity audit sebagai mekanisme peringatan
dini, probity auditor dapat menyampaikan halhal terkait hasil audit, selama proses audit
masih berlangsung. Apabila dalam pelaksanaan
probity audit ditemukan proses pengadaan
barang /jasa yang dak sesuai dengan
ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-

prinsip pengadaan barang/jasa serta e ka
pengadaan barang /jasa, auditor segera
menyampaikan kondisi demikian kepada pihak
yang bertanggung jawab terhadap pengadaan
barang/jasa untuk dilakukan perbaikan/koreksi
pada saat proses pengadaan dan/atau audit
sedang berlangsung dalam bentuk atensi
manajemen, tanpa menunggu laporan hasil
audit sebagai bentuk peringatan dini (early
warning) agar manajemen bisa memperbaiki
proses tersebut sebelum berdampak nega f
bagi pencapaian tujuan pengadaan
barang/jasa. Secara umum atensi manajemen
memuat pokok/kondisi permasalahan dan
ke daksesuaiannya dengan probity
requirement, penyebab, dampak/potensi
dampak kepada proses pengadaan
barang/jasa, serta saran terkait permasalahan
tersebut.
Dengan memper mbangkan eﬁsensi dan
efek ﬁtas penugasan audit, atensi manajemen
ini ditandatangani oleh penanggung jawab
audit atau personil lain dalam m audit yang
mendapatkan pendelegasian tertulis dari
penanggung jawab audit. Atensi manajemen ini
bukan sebagai bentuk intervensi ataupun
keikutsertaan probity auditor dalam proses
pengadaan barang /jasa dan dak
memindahkan tanggung jawab pelaksanaan
proses kepada auditor. Kewenangan dan
tanggung jawab pelaksanaan saran yang
disampaikan melalui atensi manajemen
sepenuhnya berada pada penanggung jawab
pengadaan barang/jasa. Tindak lanjut yang
dilakukan oleh penanggung jawab pengadaan
barang/jasa diberitahukan kepada probity
auditor dan ditembuskan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah
bersangkutan atau pihak yang meminta audit,
Probity auditor memonitor ndak lanjut
atensinya dan mengungkapkannya dalam
laporan hasil probity audit.
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Selanjutnya Apabila pihak penanggung jawab
pengadaan barang /jasa menolak untuk
melakukan perbaikan/koreksi seper yang
disampaikan melalui atensi manajemen, maka
penanggung jawab probity audit melaporkan
kondisi tersebut kepada atasan penanggung
jawab pengadaan barang/jasa dan/atau pihak
yang meminta audit. Dalam hal, probity auditor
berdasarkan per mbangan profesional
menganggap bahwa ngkat risiko penugasan
audit menjadi sangat nggi dan berdampak
pada pencapaian tujuan audit seper
dilakukannya penanganan kasus pidana korupsi
oleh aparat penegak hukum atas pengadaan
barang/jasa tersebut, maka probity auditor
harus melaporkan kondisi tersebut kepada
penanggung jawab audit. Penanggung jawab
audit dapat memper mbangkan untuk
menghen kan penugasan probity audit dengan
menerbitkan surat pemberhen an penugasan
dengan tanpa memberikan simpulan atas
pengadaan barang/jasa yang diaudit disertai
alasan penghen an penugasan tersebut.
Proses pengkomunikasian hasil audit juga perlu
dilakukan oleh auditor setelah selesainya
proses audit, melalui mekanisme pembahasan
hasil audit. Dalam pembahasan hasil probity
audit dibahas hasil temuan dan simpulan
auditor, termasuk saran-saran yang diberikan
oleh auditor dan rencana ndak lanjutnya. Pada
saat pembahasan ini dibahas juga atensi
manajemen yang telah disampaikan oleh
auditor, dan ndak lanjut yang telah dan akan
dilakukan oleh pihak audi . Hasil pembahasan
ini dituangkan dalam Berita Acara/Risalah Hasil
Pembahasan yang ditandatangani dua belah
pihak. Memper mbangkan karakteris k
probity audit yang real me dan dalam rangka
meyakinkan kesesuaian proses pengadaan
barang/jasa dengan probity requirement, maka
ndak lanjut hasil audit dak perlu menunggu
selesainya laporan hasil audit. Se ap ndak
lanjut hasil audit disampaikan buk nya kepada
probity auditor, dan instansi auditor harus
memonitor ndak lanjut terkait hasil probity
audit tersebut.

Pada prinsipnya probity audit sangat berperan
dalam pengawalan proses pengadaan barang
dan jasa pemerintah karena waktu pelaksanaan
audit sejalan denagn pelaksanaan kegiatan
sehingga kecurangan atau penyimpangan yang
terjadi segera dapat dideteksi dan kemudian
diperbaiki, sehigga dak berdampak pada
resiko yang lebih luas. Probity audit juga
merupakan salah satu bentuk audit berbasis
resiko karena jikalau dilihat dari kriteria paket
pekerjaan yang dapat dilakukan probity audit
sesuai Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019
adalah: Paket pekerjaan berisiko nggi(apabila
gagal signiﬁkan mengganggu pencapaian
tujuan) dan bersifat kompleks(metode
pelaksanaan rumit membutuhkan peralatan
dan tenaga ahli khusus), Paket pekerjaan
m e m i l i k i s e j a ra h / l ata r b e l a ka n g ya n g
kontroversial atau berhubungan dengan
permasalahan hukum, Paket pekerjaan sangat
sensi f secara poli s, Paket pekerjaan yang
berpotensi menimbulkan konﬂik kepen ngan,
Paket pekerjaan berhubungan dengan
kepen ngan masyarakat luas, Paket pekerjaan
untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat,
Nilai paket pekerjaan rela f besar dibandingkan
dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.
Sampai dengan saat ini terakit paket-paket yang
beta iku dari tahun 2019, dak ada paket yang
bersifat kompleks (metode pelaksanaan rumit
membutuhkan peralatan dan tenaga ahli
k h u s u s ) , P a ke t p e ke r j a a n m e m i l i k i
sejarah/latar belakang yang kontroversial atau
berhubungan dengan permasalahan hukum.
Bumi Flobamora harus bersih dari ndakan
korupsi, kolusi dan nepo sme terutama
terhadap dunia pengadaan barang dan jasa
yang menjadi hal yang seksi dan menjadi dasar
bagi suksesnya pembangunan. Dan sentuhan
pengadaan barang dan jasa yang bersih dari
KKN akan menghasilkan surga Flobamorata
yang diimpikan beta dan dan semua warga NTT.
Sebagai auditor, beta menempatkan diri
sebagai pengawal keuangan dan kepen ngan
daerah. Dengan tanggungjawab dan wewenang
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yang beta miliki sebagai bagian dari APIP, beta wajib memas kan bahwa pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan prinsip dan e ka pengadaan
barang dan jasa dan terhindar dari Kolusi, Korupsi dan Nepo sme. Pada persimpangan antara dunia
proyek dan probity audit, beta sebagai APIP harus menjadi pengawal, menjaga pengadaan barang dan
jasa di bumi Flobamorata tetap berjalan pada jalur yang benar untuk mewujudkan surga
Flobamorataku tercinta.
REFERENSI: Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
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Menelisik Pengawasan
Pembangunan Fisik
Nusa Tenggara Timur:
NTT Bangkit - NTT Sejahtera.

Oleh YOHANES JONI
P2UPD Ahli Muda pada
Inspektorat Daerah Provini NTT

Ringkasan
Pembangunan ﬁsik Nusa Tenggara Timur merupakan bagian pen ng menuju Visi NTT Bangkit - NTT
Sejahtera. Untu memas kan bahwa pembangunan ﬁsik ssesuai dengan rencan dan target, maka
diperlukan pengawasan yang memadai dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Pembangunan ﬁsik yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang maupun korupsi memerlukan
pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dan eksternal yang dapat
digunakan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik atas pelaksanaan pembangunan menuju
NTT yang lebih baik. Dengan melakukan pemeriksaan serta dapat meunjukan adanya kesamaan dan
ke daksamaan dan menemukan penyebab dari ke daksamaan yang ditemukan selanjutnya dapat
diambil ndakan berupa rekomendasi perbaikan, menekan pemborosan atau mengop malkan
pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana sehingga kedepan menjadi lebih baik bagi pelayanan yang
menjangkau seluruh lapisan masyarakat menuju NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.
kata kunci: Pembangunan Fisik, Pengawasan, APIP
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Pendahuluan
Pembangunan Daerah NTT melalui visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu NTT Bangkit Menuju
Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pendekatan
pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) mewujudkannya dalam bentuk pengawasan melekat atas pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam bentuk pembangunan
ﬁsik dan pemberdayaan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT.
Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan
pembangunan yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan yang
direncanakan atau ada ke daksesuaian dengan perencanaan, yang nan nya bila ditemukan
ke daksesuaian dengan yang telah direncanakan akan diberikan rekomendasi baik berupa perbaikan
maupun pengembalian kerugian daerah
Pengawasan (controlling) yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah
suatu kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kegagalan, dan kesalahan yang
selanjutnya dilakukan suatu perbaikan dan pencegahan supaya dak terulangnya kesalahan yang
sama, serta menjaga supaya pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya
dengan mengedepankan fungsi assurance dan consul ng. Dalam menjalankan fungsi assurance dan
consul ng, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis yang membantu pimpinan dan
jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan,
mendorong unit audit untuk menjadi trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi beragam
permasalahan serta mengan sipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi diantaranya terkait
pelaksanaan pembangunan.
Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah peningkatan kiprah ins tusi pengawas daerah. Banyak masyarakat bertanya
dimana dan kemana lembaga itu, sementara pelaksanaan ﬁsik yang dikerjakan masih terkesan belum
memenuhi harapan dan terkesan pelaksanaannya sekedar asal jadi. Masyarakat sudah gerah melihat
perilaku para pelaksanan yang terkesan apa adanya dan terindikasi adanya fraud atau kecuarangan
yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu.
Bahkan masyarakat memberi label perbuatan itu sebagai perbuatan yang dak bertanggungjawab
dan diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dikemudian hari.
Pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat dengan perencanaan yang mana
pengawasan perlu dilakukan untuk menentukan apa yang telah dicapai, melakukan evaluasi atas
pelaksanaannya, dan mengambil ndakan- ndakan korek f yang diperlukan untuk menjamin agar
hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya
untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.
Dengan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efek f dan eﬁsien. Bahkan, melalui
pengawasan tercipta suatu ak vitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai
sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.
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Fungsi pengawasan dak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan demikian pula
sebaliknya fungsi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh pelaksanaan fungsi
pengawasan yang baik atau dengan kata lain pengawasan merupakan suatu usaha sistema s oleh
manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil ndakan
perbaikan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi
manajemen yang dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan sebagai tahapan akhir
dari fungsi manajemen yang membandingkan apa yang dilaksanakan dengan apa yang dikehendaki
atau direncanakan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan adanya kesamaan dan
ke daksamaan dan menemukan penyebab dari ke daksamaan yang ditemukan yang selanjutnya
dapat diambil ndakan berupa rekomendasi perbaikan, menekan pemborosan atau mengop malkan
pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai rencana.
Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang efek f adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, eﬁsiensi dan
efek ﬁtas, memberikan peringatan dini serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11
yakni a).Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, eﬁsiensi, dan efek vitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b).Memberikan
peringatan dini dan meningkatkan efek vitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah;dan c).Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Pengawasan yang Efek f
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efek f mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11, yakni:
a).Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, eﬁsiensi, dan efek vitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b).Memberikan
peringatan dini dan meningkatkan efek vitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah;dan c). Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
Pengawasan yang efek f sangat diperlukan untuk mendukung eﬁsiensi dan efek ﬁtas pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pengawasan yang efek f sangat
dibutuhkan untuk membantu Pemerintah dalam memberikan umpan balik terhadap upaya untuk
menciptakan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggungjawab. Pengawasan yang
dilakukan selama ini terlihat belum memuaskan banyak pihak. Hal ini disebabkan oleh ineﬁsiensi dan
kebocoran keuangan Negara/Daerah masih sering terjadi, sehingga tutuntan masyarakat akan
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta adanya transparansi
penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mengungkapkan praktek - praktek KKN kian
berkembang.
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Pengawasan akan berlangsung efek f apabila
memliki ciri: 1) pengawasan harus
mereﬂeksikan sifat dari berbagai kegiatan yang
diselenggarakan; 2) pengawasan harus segera
memberikan petunjuk tentang kemungkinan
adanya deviasi dari rencana; 3) pengawasan
harus menunjukan pengecualian pada k- k
strategis tertentu; 4) Objek vitas dalam
melakukan pengawasan; 5) Keluwesan
pengawasan; 6) Pengawasan harus
memperhitungkan pola dasar organisasi; 7)
Eﬁsiensi pelaksanaan pengawasan; 8)
Pemahaman sistem pengawasan oleh semua
pihak yang terlibat; 9) Pengawasan mencari apa
yang dak beres; dan 10) Pengawasan harus
bersifat membimbing.
Macam-macam Pengawasan
a. Pengawasan Preven f
Pengawasan Preven f adalah pengawasan
yang dilakukan sebelum rencana itu
dilaksanakan dan dimaksudkan untuk
m e n c e g a h t e r j a d i n y a
kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.
Yang dapat dilakukan dengan cara: a)
Menentukan peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan sistem prosedur,
hubungan dan tata kerjanya;
b)
Membuat pedoman / manual sesuai
dengan peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan; c) Menentukan kedudukan,
t u ga s , w e w e n a n g , d a n t a n g g u n g
jawabnya; d) Mengorganisasikan segala
macam kegiatan, penempatan pegawai
d a n p e m b a g i a n p e ke r j a a n nya ; e )
M e n e nt u ka n s i ste m ko o rd i n a s i ,
pelaporan, dan pemeriksaan; dan f)
Menetapkan sanksi-sanksi terhadap
pejabat yang menyimpang dari peraturan
yang telah ditetapkan
b. Pengawasan Represif
Pengawasan Represif adalah pengawasan
yang dilakukan setelah adanya
pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini
dimaksudkan untuk menjamin
kelangsungan peleksanaan pekerjaan agar
Pemeriksaan Fisik Pembangunan
Ruang Kelasa Baru di Kabupaten Ngada

c.

d.

kelangsungan peleksanaan pekerjaan agar
hasilnya sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
Pengawasan Internal
Pengawasan internal adalah pengawasan
yang dilakukan oleh orang atau badan
yang ada di dalam lingkungan unit
organisasi yang bersangkutan."
Pengawasan dalam bentuk ini dapat
dilakukan dengan cara pengawasan
atasan langsung atau pengawasan
melekat (built in control) atau
pengawasan yang dilakukan secara ru n
oleh inspektorat jenderal pada se ap
kementerian dan inspektorat wilayah
untuk se ap daerah yang ada di Indonesia,
dengan menempatkannya di bawah
pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal adalah
pemeriksaan yang dilakukan oleh unit
pengawasan yang berada di luar unit
organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di
Indonesia adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), yang merupakan
lembaga nggi negara yang terlepas dari
pengaruh kekuasaan manapun. Dalam
m e n j a l a n ka n t u ga s nya , B P K d a k
mengabaikan hasil laporan pemeriksaan
aparat pengawasan intern pemerintah,
sehingga sudah sepantasnya di antara
keduanya perlu terwujud harmonisasi
dalam proses pengawasan keuangan
negara. Proses harmonisasi demikian
dak mengurangi independensi BPK
untuk dak memihak dan menilai secara
obyek f ak vitas pemerintah.
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Hakikat Pembangunan
Secara umum hakekat pembangunan adalah
pembangunan manusia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat. Hakekat
pembangunan ini mengandung makna bahwa
pembangunan mengejar keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan antara kemajuan
lahiriah dan ba niah. Pembangunan yang
b e r ke s i n a m b u n g a n d i a r a h k a n u n t u k
meningkatkan kualitas hidup, sehingga
senan asa mampu mewujudkan ketentraman
dan kesejahteraan hidup lahir dan ba n demi
mewujudkan Masyarakat yang adil dan
makmur serta mewujudkan pemerataan
kesejahteraan material dan spiritual. Hal ini
berar : 1) Ada keselarasan, keserasian,
keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam
seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan
adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya
m a n u s i a u nt u k p e m b a n g u n a n . D a l a m
pembangunan dewasa ini dan jangka panjang,
unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur
lainnya harus mendapat perha an yang
seimbang. 2) Pembangunan adalah merata
untuk seluruh masyarakat dan di seluruh
wilayah tanah air. 3) Subyek dan obyek
pembangunan adalah manusia dan masyarakat
Indonesia, sehingga pembangunan harus
berkepribadian Indonesia dan menghasilkan
manusia dan masyarakat maju yang tetap
berkepriadian Indonesia pula. 4) Pembangunan
dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan
Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama
pembangunan dan pemerintah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing, serta
menciptakan suasana yang menunjang.
Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah
saling mendukung, saling mengisi, dan saling
melengkapi dalam satu kesatuan langkah
menuju tercapainya tujuan pembangunan
nasional.
Pembangunan Fisik
Pembangunan ﬁsik merupakan perwujudan
nyata dari pembangunan segi-segi non ﬁsik
yang melipu sosial budaya, sosial ekonomi dan

Pemeriksaan Rehabilitasi Dermaga Ferry Aimere di Kabupaten Ngada

sebagainya. Hal ini sejalan dengan Deddy T.
Tikson (2005), bahwa "pembangunan nasional
dapat pula diar kan sebagai transformasi
ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja
melalui kebijakan dan strategi menuju arah
yang diinginkan" Hal ini terlihat melalui
peningkatan dan pertumbuhan produksi yang
cepat, sehingga kontribusinya terhadap
pendapatan semakin besar
Fisik dalam is lah pembangunan melipu
sarana dan juga prasarana pemerintahan
seper jalan, jembatan, pasar, pertanian dan
irigasi. Kondisi ﬁsik ini dapat berupa letak
geograﬁs dan sumber-sumber daya alam. Letak
geograﬁs sebuah wilayah sangat menentukan
sekali percepatan didalam sebuah
pembangunan. Letaknya strategis, dalam ar
dak sulit untuk dijangkau akibat relif
geograﬁsnya. Kecepatan proses pembangunan
dan perkembangan suatu wilayah juga sangat
ditentukan oleh itensitas hubungannya dengan
dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan
mempercepat perkembangan desa itu sendiri.
Apabila kita hubungkan dengan penger an
pembangunan, maka penger an
pembangunan ﬁsik yaitu suatu usaha yang
dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah, dengan maksud untuk
mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang
lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat
s e ca ra ko n g k r i t , nyata d a r i b e nt u k
perubahannya. Dengan kata lain bahwa
perubahan itu iden k dengan adanya wujud
atau bentuk dari pembangunan seper adanya
gedung-gedung, sarana perumahan, sarana
peribadatan, sarana pembuatan jalan, sarana
pendidikan, dan sarana umum lainnya.
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Pelaksanaan pembangunan ﬁsik ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan ﬁsik
berupa sarana dan prasarana ﬁsik seper bangunan perumahan, bangunan kesehatan, bangunan
sekolah, jalan raya, irigasi dan lain sebagainya.
Pelaksanaan Pengawasan
Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT selain
melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, juga melakukan pengawasan atas pelaksaan pembangunan
sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang kegiatannya tersebar
pada 22 Kabupaten/Kota. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT
serta melihat latar belakang dan fenomena-fenomena yang ada, maka sebagai bentuk
tanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan yang bersih dan bertanggungjawab maka salah satu
tugas Inspektorat Daerah Provinsi NTT selaku APIP adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan
ﬁsik oleh Perangkat Daerah Provinsi yang tersebar di kabupaten/kota se NTT. Salah satu tugas
Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan ﬁsik yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang kegiatannya tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur telah mengalokasikan anggaran untuk menunjang pembangunan berkelanjutan pada se ap
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini didukung dengan program kerja se ap
Perangkat Daerah Provinsi yang dalam Dokumen Anggaran telah menunjang se ap kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan dise ap Kabupaten/Kota.
Pengawasan atas pekerjaan ﬁsik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagai Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah
dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota, dengan kata lain bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh APIP adalah pengawasan atas pekerjaan yang telah selesai
dilaksanakan/post audit yaitu dengan membandingan dokumen yang ada dengan ﬁsik pekerjaan yang
dilaksanakan.
Tahun Anggaran 2020, pemeriksaan tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan sebesar Rp882.772.220.879,- untuk
membiayai 1.373 paket Pekerjaan, Tahun Anggaran 2019 pemeriksaan tahun 2020 dialokasikan
nanggaran nutnuk kegiatan ﬁsik sebesar Rp788.312.294.233,72 untuk membiayan pelaksanaan 993
paket dan Tahun Anggaran 2018 masa pemeriksaan tahun 2019 dialokasikan anggaran pelaksanaan
pekerjaan sebesar Rp494.582.309.910,84, untuk membiayai 962 paket pekerjaan.
a. Tahun Anggaran 2020
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Tahun 2020 yang pemeriksaanya dilakukan pada tahun 2021 dengan total alokasi anggaran sebesar
Rp882.772.220.879,- untuk membiayai 1.373 paket pekerjaan tersebut, sebesar 22.11% dilaksanakan
di kabupaten Manggarai Barat, diiku oleh Kabupaten Kupang 17,85%, Kabupaten Lembata 5,78%,
Kabupaten Manggarai Timur 5,33%, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Kabupaten Sumba
Tengah yaitu sebanyak 0,87% .
b. Tahun Anggaran 2019

Graﬁk tersebut diatas menggambarkan paket pekerjaan tahun 2019 yang dilaksanakan oleh 17
Perangkat Daerah dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp788.312.294.233,72 untuk membiayan
pelaksanaan 993 paket di 21 kabupaten di Provinsi NTT. Tiga kabupaten terbanyak alokasi paket
pekerjaan terdapat pada Kabupaten Kupang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp229,544,933,592.72
atau mencapai 29,12% diiku Kabupaten Manggarai sebesar Rp86,397,131,911.00 (10,96%),
Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp78,855,386,072.00 (10,00%) sedangkan Kabupaten dengan nilai
pekerjaan paling sedikit terdapat di Kabupaten Sumba Tengah dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp5,027,986,470.00 (0,64%)
c. Tahun Anggaran 2018
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Penyebaran paket ﬁsik pekerjaan tahun 2018 di
Kabupaten/Kota se NTT dengan total nilai ﬁsik
secara keseluruhan sebesar
Rp414.613.130.623,00 dimana nilai ﬁsik
terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan
nilai ﬁsik pekerjaan sebesar
Rp31.159.555.192,00 (7,52%) yang diiku oleh
Kabupaten Flores Timur Rp30.547.479.000,00
(7,37%) dan yang paling sedikit adalah
Kabupaten Sabu dengan nilai ﬁsik sebesar
Rp3.667.008.500,00 (0,88%). Selaian itu
penyebaran pekerjaan hampir merata pada
seluruh kabupaten di Provinsi NTT hal ini
terlihat baik dari penyebaran jumlah paket
maupun nilai pekerjaan yang ada.
Pekerjaan yang dibiayai tersebut baik untuk
tahun 2018, 2019 maupun tahun 2020 melipu
pekerjaan konstruksi (jalan, jembatan, irigasi
dan perumahan), bantuan peralatan pertanian,
bantuan bibit, dan bantuan lainnya demi
peningkatan kesejahteraan masyarakan.. Dari
keseluruhan paket pekerjaan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
tersebar di 22 kabupaten/kota. ekerjaan
terbanyak atau terbesar dikelola oleh Dinas
Pekerjaan Umum yang peruntukannya terkait
dengan peningkatan sarana dan prasarana
berupa peningkatan dan rehabilitasi jalan dan
jembatan, irigasi dan pembangunan rumah
layak huni bagi masyarakat NTT. Selanjutnya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk
pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan
peninbkatan sarana pendidikan berupa
peralatan laboratorium kimia, ﬁsika, peralatan
p era ga , d a n p ea m b a h a n j u m la h b u ku
perpustakaan sedangkan .
Untuk menunjang pelaksanan pekerjan
tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi NTT
sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan tersebut,
yang mana pelaksanaan pengawasan dilakukan
pada bulan Febuari dan Maret yang terbagi
dalam 2 (dua) tahap pemeriksaan. Sedangkan

untuk pemeriksaan di Kota Kupang telah
dilaksanakan saat pemeriksaan reguler kinerja
Provinsi NTT.
U n t u k Ta h u n 2 0 2 1 p e m e r i k s a a n a t a s
pembangunan tahun 2020, dari 1.373 paket
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang tersebar di kabupaten/kota se
NT T, Inspektorat Daerah Provinsi NT T
melakukan pemeriksaan terhadap 941 paket
pekerjaan (68,54%). Dalam melakukan
pemeriksaan atas paket pekerjaan tersebut,
Tim Pemeriksa selalu didampingi oleh personil
dari masing-masing perangkat daerah. Dalam
pemeriksaan tersebut banyak hal posi f yang
dijumpai antara lain pekerjaan telah selesai
100% dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat, bantuan bibit, benih, pupuk dan
peralatan pertanian telah diterima oleh
kelompok masyarakat dan telah dimanfaatkan
dengan baik, bantuan ternak sapi, kambing,
babi telah diterima oleh masyarakat dan
pembangunan instalasi telah dilaksanakan,
Bantuan Kapal 3 GT; peralatan kapal dan budi
daya rumput laut telah diterima oleh
masyarakat dan masih banyak lagi manfaat
yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatankegiatan ﬁsik di Kabupaten/Kota Provinsi NTT.
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SIMPULAN
1. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya diwujudkan melalui pemeriksaan/pengawasan atas
pembangunan ﬁsik yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-NTT;
2. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan adanya kesamaan dan ke daksamaan dan
menemukan penyebab dari ke daksamaan yang ditemukan yang selanjutnya dapat diambil
ndakan berupa rekomendasi perbaikan, menekan pemborosan atau mengop malkan
pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai rencana sehingga kedepan menjadi lebih baik bagi
pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menuju NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.

REFERENSI
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah NTT
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
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