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ABSTRAK 

Muh.Ridwan, 2019. Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Di 
Kabupaten Takalar (Dibimbing oleh H. Muhlis Madani dan Burhanuddin). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pengawasan 

Inspektorat Daerah Di Kabupaten Takalar dalam menetapkan 
perencanaan kinerja, menetapakan pengukuran kinerja dan menetapkan 
pelaporan kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 

informan dari jajaran structural dan fungsional dalam Kantor Inspektorat 
Daerah Kabupaten Takalar. Informasi didapatkan dari wawancara 

mendalam. Hasil penelitian menyatakan bahwa:        1) Kinerja 
Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dalam menetapkan 
perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (RESTRA) Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar untuk periode 5 tahun, rencana kerja tahunan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar berupa dokumen perencanaan 

untuk periode satu tahun dan perjanjian kinerja antara atasan dan 
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada 
sumber daya yang dimiliki; 2) Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar dalam menetapkan pengukuran kinerja dilaksanakan 
dengan membuat indicator kinerja dalam mencapai tujuan berbagai 

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi 
dan pemantauan kinerja secara berkala; 3) Kinerja Pengawasan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dalam menetapkan laporan kinerja  

yang disajikan sesuai dengan pencapaian sasaran dalam perbaikan 
perencanaan dan peningkatan kinerja. Pelaksanan program dan kegiatan 

dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah secara 
berkesinambungan, hal ini dapat kita lihat dengan belum tercapainya 
target sasaran. 

Kata Kunci: Kinerja, Pengawasan, Inspektorat Daerah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

              Nilai akuntabilitas KInerja  sangat penting diadopsi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen 

bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara, tergantung pada 

masyarakatnya.  Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara 

untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. 

Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai 

bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

             Semakin kompleks dan berkembangnya kebutuhan masyarakat 

dewasa ini, menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan sektor 

swasta di dalamnya.  Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas 

kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya Road 

Map Reformasi Birokrasi.  Road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) 

sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan 

akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang 

memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 
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                Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good 

governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-

baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture-set 

penyelengaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi 

berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep 

akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab 

pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk 

apa pemerintah ada? 

               Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, 

tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan 

melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007). 

           Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu 

tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Wakhyudi, 2007): 

1. Penetapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan penetapan 

rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, 

dan program. Pada tahap inilah, instansi pemerintah menghasilkan 

rencana kerja jangka menengah lima tahunan (RPJM/RPJMD) yang 

kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan (RKP/RKPD), 
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rencana anggrannya (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), SOP, dan lain 

sebagainya; 

2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, 

pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan recana 

kerja, kinerja tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan 

organisasi lain sejenis yang terbaik di bidangnya; 

3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang 

telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan 

capaiannya); 

4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya 

secara berkesinambungan. 

          Pada dasarnya, penerapan Sistem AKIP bertujuan agar 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari 

praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Artinya, SAKIP 

merupakan salah satu instrument dalam mewujudkan konsep good 

governance. Meskipun aparat pemerintah telah cukup memahami 

perubahan yang dikehendaki dari sistem ini, namun yang menjadi 

persoalan besar adalah adanya kesenjangan antara pemahaman tersebut 

dengan kemauan untuk berubah. Isu good governance di kalangan 

pemerintah sudah mengemuka, akan tetapi dalam praktiknya masih 
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menghadapi banyak resistensi dan kendala di beberapa instansi 

pemerintah. 

                Keberadaan SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi 

pemerintah di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk amanat Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

didalamnya memberikan amanat untuk mengintegrasikan informasi 

keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem. Sistem ini dibutuhkan dalam 

rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini 

sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong 

terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi. SAKIP mencoba 

mengintegrasikan berbagai sistem dalam manajemen pemerintahan di 

Indonesia. Berbagai sistem tersebut antara lain sistem perencanaan, 

sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan, dan sistem 

evaluasi yang kelimanya diatur dengan berbagai peraturan perundangan 

dan oleh berbagai instansi yang berbeda. 

           Evaluasi implementasi SAKIP di seluruh kementerian/Lembaga, 

Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kementerian PAN-RB) sejak tahun 2014. Evaluasi akuntabilitas kinerja 

bertujuan memetakan (assess) dan membina (assist) instansi pemerintah 

dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran.  Melalui hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN-RB 

membagi instansi pemerintah menjadi tujuh kategori berdasarkan tingkat 
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efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Ketujuh kategori tersebut, 

yaitu (1) Sangat memuaskan atau AA dengan range nilai 90 – 100; (2) 

Memuaskan atau A dengam range nilai 80 -90; (3) Sangat baik atau BB 

dengan range nilai 70 - 80; (4) Baik atau B dengan range nilai 60 – 70; (5) 

Cukup atau CC dengan range nilai 50 – 60; (6) Kurang atau C dengan 

range nilai 30 – 50; dan (7) Sangat kurang atau D dengan range nilai 0 – 

30. 

               Hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 terhadap instansi pemerintah, 

baik pusat maupun daerah menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 

nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mendapatkan kategori 

diatas B.  Di level Kementerian/Lembaga misalnya, persentasi jumlah K/L 

yang memiliki nilai diatas B tahun 2017 sebesar 67,5%, lebih besar 

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 

65,9%.  Sedangkan di level pemerintah daerah, persentasi jumlah 

Kabupaten/Kota yang memiliki nilai diatas B tahun 2016 – 2017 berturut-

turut, yaitu 48,9% dan 51,72% (Kementerian PAN-RB, 2017). 

             Di tahun 2017, peningkatan nilai SAKIP instansi pemerintah 

tersebut juga sejalan dengan berkurangnya potensi inefisiensi 

APBN/APBD sebesar 41,15 Triliun Rupiah.  Hal tersebut dikarenakan 

SAKIP menjadi salah satu pengungkit terciptanya manajemen kinerja 

instansi pemerintah, yang didalamnya mencakup (1) perumusan sasaran 

pembangunan lebih berorientasi hasil dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat; (2) Refocusing program/kegiatan sesuai dengan sasaran 
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pembangunan; dan (3) upaya cross cutting program dan kegiatan 

sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi. 

Kinerja pengawasan pemerintah  daerah  saat  ini  sangat  menjadi  

sorotan  publik  karena dianggap  belum  mampu  menunjukkan  hasil  

yang  baik  untuk  dirasakan  oleh masyarakat.  Masyarakat  menuntut 

pemerintah  untuk mempunyai kinerja  yang baik dalam  melaksanakan  

tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  perwujudan  konsep otonomi  

daerah  sesuai  dengan  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintah Daerah. Mardiasmo (2016), mengatakan bahwa kinerja 

merupakan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kinerja yang 

baik. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja  yang  baik  apabila  

mampu  mengelola  pemerintahan  dengan  baik  sehingga dapat 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. 

Kinerja yang baik juga tercermin dari pengelolaan keuangan yang baik. 

Kinerja pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang 

ditetapkan organisasi dapat tercapai sehingga dapat terwujud tata 

pemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi kenyataan, 

apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalitas tinggi yang 

memegang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas serta responsibilitas 

terhadap segala macam tugas dan wewenang yang diberikan. 

Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan 

fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 
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 Akuntabilitas kinerja adalah merupakan salah satu instrumen 

penting pemerintah daerah dalam mewujudkan  tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan Kepala Daerah. Permasalahan yang masih menjadi isu terkait 

penerapan Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daaerah antara lain sasaran 

yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak 

jelas dan terukur, program yang ditetapkan tidak berkaitan dengan 

sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Dari 

permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran 

pada instansi pemerintah Daerah. Secara umum istilah kinerja digunakan 

untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun 

kelompok individu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang 

dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya 

jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada 

tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat 

diketahui karena tidak ada tolok ukurnya (Mohamad Mahsun, 2006: 25). 

                  Inspektorat Kabupaten Takalar merupakan lembaga pengawas 

dengan aparatur fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan 

bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan 
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daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Takalar. Hasil 

pengawasan dan pemeriksaan (Audit) Inspektorat dipertanggungjawabkan 

kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal 

urusan pemerintahan daerah kabupaten.Sebagai institusi resmi yang 

diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan 

daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada 

dalam konteks good governance yang mengedepankan akuntabilitas dan 

transparansi. 

Pemerintah Kabupaten Takalar telah membentuk lembaga 

perangkat  daerah yang disebut Inspektorat yang berperan dalam 

kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai pedoman teknis 

organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  

Implementasi merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah 

pada sejumlah SKPD khususnya pada inspektorat Kabupaten Takalar 

sebagai sebuah komitmen bersama dengan menunjukan itikad baik untuk 

bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi masing-masing.  

Kinerja pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan 

pemerintah merupakan langkah untuk memastikan bahwa aparatur 

sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi 

pengawasan inspektorat ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 
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aparatur inspektorat di Kabupaten Takalar guna terwujudnya Aparatur dan 

Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berkualitas Untuk 

Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

Pengawasan inspektorat ini diberlakukan pada lingkup inspektorat 

yang memiliki tugas melaksanakan perencanaan program pengawasan, 

pelaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan 

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan. Melihat tugas dari inspektorat yang menitikberatkan pada 

pengawasan maka diperlu sebuah komitmen yang tertuang dari kebijakan 

instansi untuk melakukan penandatangan pakta integritas pada masing-

masing pegawai agar instansi yang mengawasi secara etika dan moral 

harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjauhi segala macam indikasi 

penyalagunaan wewenang dan korupsi. 

 Sejumlah hasil penelitian terkait dengan pengawasan inspektorat 

telah dilakukan diantaranya dari Arif (2018) dan Bakri (2018) menyatakan 

bahwa untuk meningkatkan pengawasan perlu penguatan pakta 

integritassebagai kometmen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) dalam meningkatkan kapabilitas dan Kompetensi Auditor, 

sementara Zainal (2018), menyatakan internal auditor pengawas 

inspektorat memerlukan kemampuan profesional yaitu kemampuan 

individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia 

sesuai dengan bidang tugas internal audit. Dengan demikian peneliti 
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melihat bahwa Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan 

tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi 

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hanya 

memperkuat komitmen pakta integritas Aparat pengawas atau 

kemampuan profesional individu tetapi pelaksanaan pengawasan 

inspektorat juga sangat perlu memahami Kinerja pengawasan  agar 

sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai sehingga dapat 

terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance) 

Dari sejumlah hasil penelitian yang terkait pengawasan 

inspektorat masih belum ditemukan sejumlah penjelasan yang 

menjelaskan secara mendalam mengenai kinerja pengawasan inspektorat 

daerah dalam menetapakan Perencanaan Kinerja, menetapakan 

Pengukuran Kinerja dan  menetapkan  Pelaporan Kinerja  untuk  

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Berdasarkan sudut pandang  dan uraian di atas, maka penelitian 

melakukan kajian mendalam tentang “Kinerja Pengawasan Inspektorat  

Daerah di Kabupaten Takalar” 

 
B. Rumusan Masalah 

Fungsi pengawasan dilaksanakan agar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dapat diperoleh umpan balik untuk melaksanakan 

perbaikan bila terdapat kelemahan atau penyimpangan dalam 

melaksanakan kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Permasalahan yang akan diteliti menyangkut:  
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1. Bagaimana Kinerja Pengawasan Inspektorat  Daerah Kabupaten 

Takalar dalam Menetapkan Perencanaan Kinerja ?. 

2. Bagaimana Kinerja Pengawasan Inspektorat  Daerah Kabupaten 

Takalar dalam Menetapkan Pengukuran Kinerja ?. 

3. Bagaimana Kinerja Pengawasan Inspektorat  Daerah Kabupaten 

Takalar dalam Menetapkan Pelaporan Kinerja?. 

 
C. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar dalam Menetapkan Perencanaan Kinerja. 

2. Untuk Mengetahui  Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar dalam Menetapkan Pengukuran Kinerja. 

3.  Untuk Mengetahui Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar dalam Menetapkan Pelaporan Kinerja. 

 
D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat yang diharapkan dari penelitian antara lain: 

1. Diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan pada bidang ilmu administrasi publik terutama 

yang berhubungan dengan Kinerja pengawasan inspektorat 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik 

(good governance). 
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2. Dapat menjadi masukan berupa informasi ilmiah terhadap 

stakeholders yang terkait efektifitas penerapan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang baik (good governance) pada lingkup 

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. 

3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

terhadap kajian kinerja pengawasaan birokrasi pemerintahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Kinerja 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau 

manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau 

segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui 

betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/ instansi 

menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang 

mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya 

kinerja yang merosot. 

Menurut Keban dalam Sukardi, (2005:242) mendefinisikan kinerja 

sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja 

merupakan tingkat pencapaian suatu organisasi. Kinerja keuangan berarti 

suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja pada 

bidang koperasi. Sedangkan Sulistiyani (2003:223), mengatakan bahwa 

“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Lebih lanjut Hasibuan 

(2008:34) mengemukakan “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman 

dan kesungguhan serta waktu”. 
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               Menurut Bastian (dalam Hessel Nogi 2005:175) kinerja 

organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi tersebut. Armstrong dan Baron (dalam Wibowo 2007:2) 

menjelaskan bahwa kinerja (performance) adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan 

tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi”. Sedangkan menurut Widodo (2006:78) mengatakan 

bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan.Dari definisi diatas kinerja lebih ditekankan pada 

tanggung jawabdengan hasil yang diharapkan. Kemudian Menurut 

Mahsun (2006:25) kinerja (performance) adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planning suatu organisasi. 

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban 

suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan 

negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink (2003:76) mengemukakan 
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pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu diantaranya : 

1. Berorientasi pada prestasi, 

2. Memiliki percaya diri, 

3. Berperngendalian diri, dan 

4. Kompetensi 

Menurut Rue dan Byars yang disunting Edy Suandi Hamid dan 

Sobirin Malian (2004:45) mengemukakan bahwa:“Kinerja dapat 

didefinisikan sebagai pencapaian hasil atau ”the degree of 

accomplishment” tingkat pencapaian organisasi. Selanjutnya, hasil kerja 

seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga 

akan dapat diketahui sejauhmana tingkat kinerjanya dengan 

membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang ada”. 

Lebih lanjut Prawirosentono (2004:2),mengatakan bahwa: “Kinerja 

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 

berkaitan kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi”. 

Sedangkan kinerja menurut Robbins adalah sebagai fungsi dari 

interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan keinginan 

(obsetion). Selanjutnya Robbins memberikan arti kinerja adalah tingkat 

pencapaian tujuan. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh unsur 

pegawainya karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi 
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sebaiknya diukur dalam tampilan kerja dari pegawainya. Menurut Mitchel 

sebagaimana dikutip oleh Stephen P. Robbins (2009), menyebutkan 

aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja 

seseorang, yaitu : 

1. Kualitas kerja 

Kualitas kerja menunjukkan mutu seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan 

kerapian. kualitas kerja secara sederhana sebagai kesesuaian untuk 

digunakan. kualitas kerja adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang 

meliputi availability, delivery, realibility, maintainability, dan cost 

effectivenes. 

2. Kuantitas kerja 

Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh 

seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan 

kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. 

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) bahwa Quantity 

(kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan 

jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat 

dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel 

(1987:101) mengatakan bahwa kuantitas kerja adalah jumlah kerja 

yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode 

tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja 
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penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas 

dan tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat 

dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah 

banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu 

adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas 

dan pekerjaan. 

3. Kerjasama 

 

Kerjasama akan ada jika ada minimal dua orang/ pihak yang 

melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama 

tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang 

bekerjasama tersebut. Kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan 

yang kerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan 

yang direncanakan bersama. Kerjasama dalam tim kerja menjadi 

sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan 

prestasi kerja. 

Menurut West (2002:39), bahwa kerjasama secara berkelompok 

mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat 

berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan. Davis dalam 

Dewi (2006:76), bahwa kerjasama adalah keterlibatan mental dan 

emosional orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka 

untuk memberikan kontribusi dan tanggung jawab dalam mencapai 

tujuan kelompok. Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah 

kekuatan yang terintegrasi. Individu dikatakan bekerjasama jika upaya-
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upaya dari setiap individu tersebut secara sistematis terintegrasi untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama, kerjasama 

memberikan manfaat yang besar bagi kerja tim. 

4. Inisiatif 

Inisiatif adalah dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau 

peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan 

masalah atau menangkap peluang. inisiatif adalah melakukan hal yang 

benar tanpa diberitahu. penerjemahan imaginasi menjadi perbuatan 

(action). Inisiatif terbagi menjadi 5 tingkat yaitu lakukan saja, bertindak 

sekarang dan minta maaf, minta izin, mencari suara terbanyak, dan 

menunggu disuruh. 

5. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi 

contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. Tead; Terry; Hoyt dalam Kartono, (2003:24) 

Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar 

mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut 

untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan- tujuan yang 

diinginkan kelompok. 

Menurut Young dalam Kartono, (2003:25) Kepemimpinan yaitu 

bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup 

mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang 

berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengikutnya&amp;action=edit&amp;redlink=1
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khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Moejiono (2002:12) 

memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat 

pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas- 

kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Dari 

beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpnan 

merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau 

kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau 

kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang 

yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi 

atau kelompok. 

6. Loyalitas 

Loyalitas erat kaitannya kesetiaan, loyalitas memegang peranan 

penting dalam jalannya organisasi.  Loyalitas sebagai kemauan untuk 

terus mendukung sebuah organisasi dalam jangka panjang, membeli 

dan menggunakan produk dan jasanya atas dasar rasa suka yang 

ekslusif dan secara sukarela merekomendasikan produk perusahaan 

pada para kerabatnya. 

 Loyalitas karyawan kepada organisasi dipandang dari dua segi. 

Pertama, yaitu loyalitas kepada perusahaan sebagai suatu sikap 

(attiludinal commitment). Kedua, loyalitas kepada organisasi sebagai 

suatu perilaku (behavioral commitment). Komitmen karyawan terhadap 

organisasi melibatkan tiga sikap, yaitu identifikasi dengan tujuan 
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organisasi, perasaan keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi, dan 

perasaan loyalitas terhadap organisasi.   

7. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah sifat terpuji yang mendasar dalam diri 

manusia. Ridwan Halim (2001:94) mendefinisikan tanggung jawab 

sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik 

peranan itu merupakan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan. 

Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk 

melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.  

berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir 

ataspenggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang 

untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. 

Dengan demikian tanggung jawab merupakan pelaksanaan 

kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara 

tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai. Pada 

dasarnya, tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian 

pula dengan pelaksanaan kekuasaan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan pengukuran tingkat pencapaian atas tujuan, 

visi, dan misi organisasi sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan, 

motivasi, dan keinginan pegawai. Dalam konteks penelitian yang akan 

dilakukan, maka analisis kinerja merupakan proses pengumpulan 

informasi tentang bagaimana tingkat kemampuan pencapaian hasil kerja 
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yang dilakukan oleh pegawai di  Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi akan tercapai. 

 
B. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja  

Tercapainya tujuan lembaga merupakan salah satu wujud dari 

keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, 

diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut. Penilaian 

terhadap kinerja juga sering disebut dengan pengukuran kinerja, dimana 

pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel 

yang bergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja 

tersebut. 

Dalam pengukuran kinerja perlu ditentukan apakah yang menjadi 

tujuan penilaian tersebut, apakah pengukuran kinerja tersebut untuk 

menilai hasil kerja (performance outcomes) ataukah menilai perilaku 

personal (personality). Oleh karena itu, pengukuran kinerja minimal 

mencakup tiga variabel yang harus menjadi pertimbangan yaitu, perilaku 

(proses), output (produk langsung suatu program) dan outcomes (dampak 

program). 

Definisi-definisi pengukuran kinerja yang telah dikemukakan 

tersebut menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan pengukuran 

kinerja yaitu sebuah proses kegiatan penilaian terhadap kinerja dengan 

variabel tertentu yang sesuai dengan faktor-faktor yang membentuk 
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kinerja tersebut untuk melihat apakah tujuan dari lembaga tersebut telah 

tercapai dengan baik atau belum. Tentunya pegawai sebagai pelaku 

utama dalam menjalankan kegiatan lembaga tersebut perlu juga dilakukan 

penilaian terhadap kinerjanya. 

Menurut Rivai (2006:312-313), mengemukakan bahwa tujuan 

penilaian kinerja karyawan meliputi : 

1. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

2. Pemberian imbalan yang serasi, (kenaikan gaji berkala, gaji 

pokok, dan insentif uang) 

3. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. 

4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain. 

5. Pengembangan SDM. 

6. Meningkatkan motivasi kerja 

7. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM. 

8. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang 

sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 

Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar 

kinerja menjadi baik. 

Lebih lanjut Rivai (2006:313-314) membedakan tujuan penilaian 

kinerja karyawan menjadi dua, yaitu : 

1. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu, yang 

bertujuan untuk : 

a. Mengendalikan perilaku karyawan dengan 
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menggunakannya sebagai instrumen untuk memberikan 

ganjaran, hukuman dan ancaman. 

b. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi. 

c. Menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan 

pekerjaan tertentu. 

2. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan, 

dirancang secara tepat agar system penilaian ini dapat 

membantu, yakni : 

a. Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak mengerti 

tentang perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-

fungsinya. 

b. Merupakan instrumen dalam membantu tiap karyawan 

mengerti kekuatan dan kelemahan sendiri yang dikaitkan 

dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. 

c. Menambah adanya kebersamaan antara masing-masing 

karyawan dengan penyelia yang mendorong motivasi serta 

kontribusi kerja pada perusahaan. 

d. Merupakan instrumen bagi karyawan untuk mengevaluasi 

diri serta mengembangkan diri dalam perencanaan karir 

e. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang 

pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. 

f. Membantu dalam berbagai keputusan SDM dengan 

memberikan data tiap karyawan secara berkala. 
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Manfaat penilaian kinerja menurut Handoko et.al. (1994:135), 

adalah sebagai berikut : 

1. Perbaikan prestasi kerja; 

2. Penyesuaian kompensasi; 

3. Keputusan penempatan; 

4. Kebutuhan latihan dan pengembangan; 

5. Perencanaan dan pengembangan karir; 

6. Memperbaiki penyimpangan proses staffing; 

7. Mengurangi ketidak-akuratan informasi; 

8. Memperbaiki kesalahan desain pekerjaan; 

9. Kesempatan kerja yang adil; dan embantu menghadapi 

tantangan eksternal. 

Dampak motivasi karyawan yang menurun adalah ketidakpuasan 

kerja yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi produktivitas kinerja 

perusahaan. Bagi perusahaan, hasil penilaian kinerja yang tidak tepat 

akan mempengaruhi pengambilan keputusan staffing yang tidak tepat, 

misalnya promosi. Mempromosikan karyawan yang tidak tepat untuk 

menduduki level manajemen, akan menurunkan kualitas perusahaan 

tersebut. Kualitas yang menurun pada akhirnya akan mempengaruhi hasil 

pencapaian prestasi serta jauh dari tujuan dan menghambat visi misi 

perusahaan tersebut. 
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C. Karakteristik dalam pengukuran kinerja  

    Menurut Gaspersz (2005:68-69), karakteristik yang biasa 

digunakan oleh organisasi kelas dunia untuk pengukuran kinerja mereka 

adalah : 

1. Biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran kinerja tidak lebih besar 

dari pada manfaat yang diterima. 

2. Pengukuran harus dimulai pada permulaan program Balanced 

Scorecard. 

3. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kinerja beserta 

kesempatan- kesempatan untuk meningkatkannya harus 

dirumuskan secara jelas. 

4. Pengukuran harus terkait langsung dengan tujuan-tujuan strategis 

yang dirumuskan. Setiap tujuan strategi yang dirumuskan dalam 

kisi strategis (strategic grid) harus memiliki paling sedikit satu 

pengukuran. 

5. Pengukuran harus sederhana serta memunculkan data yang 

mudah untuk digunakan, mudah dipahami, dan mudah 

melaporkannya. Pengukuran harus dapat di ulang terus menerus, 

sehingga dapat diperbandingkan antara pengukuran pada satu titik 

waktu dan pengukuran pada waktu titik yang sama. 

6. Pengukuran harus dilakukan pada sistem secara keseluruhan. 

7. Pengukuran harus dapat digunakan untuk menetapkan target, 

mengarah ke peningkatan kinerja di masa mendatang. 
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8. Ukuran-ukuran kinerja yang diukur itu seharusnya telah dipahami 

secara jelas oleh semua individu yang terlibat, terutama mengenai 

keterkaitan ukuran-ukuran kinerja itu 

9. Pengukuran seharusnya melibatkan semua individu yang berada 

dalam proses tersebut. 

10. Pengukuran harus diterima dan dipercaya sebagai sahih (valid) 

oleh mereka yang akan menggunakannya. Hal ini berarti data 

sebagai hasil pengukuran harus akurat, dapat diandalkan, dapat 

diverifikasi, dan lain- lain. 

11. Pengukuran harus berfokus pada tindakan korektif dan 

peningkatan, bukan sekadar pada pemantau (monitoring) atau 

pengendalian. 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (2006:54), 

mengemukakan bahwa kemampuan kerja didefinisikan sebagai suatu sifat 

yang dibawa dari lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang 

menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Robbins (1996:217), 

memberikan pengertian bahwa kemampuan (ability) adalah suatu 

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya 

tersusun dari dua perangkat faktor yaitu faktor kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik. 

Menurut Thoha (2013:154) mengatakan bahwa kemampuan 

adalah suatu kondisi yang menunjukan unsur kematangan yang berkaitan 
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pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari 

pendidikan, latihan dan pengetahuan”. Lebih lanjut Gibson (2000:21) 

mengemukakan bahwa kemampuan pegawai untuk dapat mencapai hasil 

secara efesien dan efektif, maka pegawai tersebut harus memiliki 

kemampuan interaksi, kemampuan konseptual, dan kemampuan 

administrasi. Sedangkan Katz Reesenzweig dalam Gibson (2000:23) 

mengatakan bahwa kemampuan seseorang pegawai pelaksana yang 

cocok dimiliki oleh setiap organisasi modern adalah : 

1. Keterampilan teknis; 

2. Keterampilan kemanusiaan; dan 

3. Keterampilan konseptual 

Manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, individu yang digerakkan oleh 

para manajer. Pada dasarnya manajemen kinerja adalah suatu cara untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu 

dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang 

telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah 

ditentukan. Surya Dharma, (2005:25). 

Pada dasarnya manajemen kinerja membantu mengintegritasikan 

sasaran organisasi, kelompok dan individu, terutama dalam 

mengkomunikasikan sasaran dan mengedepankan nilai-nilai organisasi, 

karena manajemen kinerja memiliki kompetensi untuk menjadi alat bagi 

pencapaian perubahan budaya dan perulaku serta merupakan suatu cara 
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untuk memberdayakan karyawan dengan memberikan kendali yang lebih 

besar atas pekerjaan mereka dan pengembangan diri pribadi mereka 

sendiri, manajemen kinerja juga dapat dijadikan dasar penentuan 

upah/gaji yang terkait dengan kinerja. Menurut Surya Dharma, (2005:18) 

Manajemen kinerja bertujuan untuk membangun harapan yang jelas dan 

pemahaman tentang : 

1. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan. 

2. Seberapa besar kontribusi pekerjaan karyawan bagi 

pencapaian tujuan organisasi. 

3. Apa arti konkretnya “melakukan pekerjaan dengan baik”. 

4. Bagaimana karyawan dan penilaianya bekerja sama untuk 

mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan 

kinerja karyawan yang sudah ada sekarang. 

5. Bagaimana prestasi kerja akan diukur. 

6. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkanya. 

 
D. Pengawasan Inspektorat Daerah 

Inspektorat Daerah Kota/Kabupaten, merupakan salah satu alat 

bagi manajemen untuk mewujudkan penerapan Good Corporate 

Governance pada sebuah Institusi Pemerintah. Sesuai dengan 

perkembangannya, selain sebagai unsur evaluator dalam sebuah 

perusahaan, Inspektorat juga diharapkan mampu menjadi katalisator dan 

konsultan. Untuk mencapai harapan tersebut maka jelas diperlukan 
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sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas untuk mengisi 

posisi sebagai auditor internal pada suatu Pemerintahan. 

Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering 

mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks. 

Hal tersebut dapat menimbulkan ketidak tertiban dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Peningkatan disiplin dalam lingkungan 

aparatur negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban 

tersebut (Haydah, 2012). Ketidaktertiban apabila tidak diatasi akan 

membuat masalah yang besar pada organisasi oleh sebab itu organisasi 

harus menciptakan disiplin kerja yang tinggi dalam rangka pencapaian 

tujuan (Makaduro, 2014). 

Salah satu bentuk pendisiplinan tersebut melalui dokumen Pakta 

Integritas.  Pakta Integritas(bahasa Inggris: Integrity Pact) adalah 

pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan 

seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak 

melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Pakta Integritas dituangkan ke 

dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. 

Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, Pakta 

Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah 

dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan 

Barang/Jasa. 
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Pelaksanakan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah menggunakan acuan dasar 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 

Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. Perdasarkan Peraturan Menteri tersebut, 

pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi para pimpinan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, para pejabat, serta 

seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. 

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi: 

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan 

pemberantasan korupsi. 

2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta 

memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, 

dan akuntabel. 

3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, 

mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh 

nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Pancasila. 

Menurut Agustiyadi dalam (Santi dkk, 2016) pendekatan pakta 

integritas sebagai suatu metode untuk meminimalisasi praktek korupsi 

sekaligus membuka ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk 
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melakukan pengawasan, terutama dalam pengadaan barang / jasa 

pemerintah (termasuk BUMN), kerap mendapat kritik. Kritik atau lebih 

tepat dikatakan sebagai kekhawatiran itu terutama diarahkan pada 

mudahnya pendekatan Pakta Integritas jatuh pada praktek seremonial 

belaka, jika pihak-pihak yang hendak diajak untuk berkomitmen 

menerapkan Pakta Integritas tidak dipilih secara selektif. 

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah menentukan :  

(a)  Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah 

dilaksanakan Aparat Pengawas intern Pemerintah sesuai dengan 

fungsi dan kewenangannya.  

(b)   Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit 

Pengawasan Lembaga Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan 

Inspektorat Kabupaten/Kota. 

Pengertian pengawasan penyelenggaraanpemerintahan daerah 

diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 menyatakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pengertian pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 dengan 
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Permendagri 23 Nomor 2007 pada dasarnya sama karena Permendagri 

merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan 

terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (Sunarno, 

2014). 

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah 

daerah Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan 

intern pada tingkat pusat adalah Inspektorat Jendral Departemen. 

Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal 

Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan fungsional di lingkungan Departemen. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan 

fungsi :  

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;  

b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.  

Insepektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, selain 

mempunyai tugas membantu Menteri Dalam Negeri, dalam 

melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas pokok Departemen 
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Dalam Negeri, lembaga tersebut berkewajiban melakukan 

pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah. 

Lembaga pengawasan internal pada tingkat daerah, adalah 

Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota, yang 

pembentukannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Inspektorat Provinsi, menurut ketentuan Pasal 1 

angka (1) Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 adalah aparat 

pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada gubernur. Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan 

tugasnya, makaInspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:  

a. perencanaan program pengawasan;  

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan  

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan 

Inspektorat  Kabupaten/Kota  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  

2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, adalah aparat pengawas 

fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
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bupati/walikota, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan 

tugasnya, maka Inspektorat Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:  

a. Perencanaan program pengawasan;  

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan  

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan.  

Inspektorat provinsi, kabupaten/kota melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ruang lingkup 

pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 

23 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 2 tersebut menyebutkan  pengawasan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi admininstrasi 

umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Administrasi umum 

pemerintahan meliputi kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai 

daerah; keuangan daerah; dan barang daerah. Sedangkan 

pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah adalah 

pengawasan terhadap urusan wajib; urusan pilihan;  dana 

Dekonsentrasi; tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar 

negeri.  

Hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 36 

PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
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Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah maka diperlukan pedoman.  Pasal  28 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa ketentuan 

lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf  b, huruf c, huruf d,terhadap :  

a. urusan wajib ;  

b. urusan pilihan ;  

c. Dana Dekonsentrasi.  

 Berdasarkan  ketentuan Pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

pengawasan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan 

pemerintahan. Administrasi umum pemerintahan meliputi kebijakan 

daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang 

daerah. Sedangkan urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan 

pilihan serta dan dekonsentrasi. Berkaitan dengan pembagian urusan, 

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

menyebutkan bahwa :  

(1). Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 

untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 

kabupaten/kota meliputi :  

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan  

b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang  
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c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat  

d. penyediaan sarana dan prasarana umum  

e. penanganan bidang keshatan  

f. penyelenggaraan pendidikan  

g. penanggulangan masalah sosial  

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan  

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah  

 

j. pengendalian lingkungan hidup  

k. pelayanan pertanahan  

l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil  

m. pelayanan adminsitrasi umum pemerintahan  

n. pelayanan administrasi penanaman modal  

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan  

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundangundangan.  

(2). Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan 

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah 

yang bersangkutan.  
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Adapun mekanisme atau tahapan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diawali dengan penyusunan PKPT 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 

2007 yang menentukan bahwa :  

(1). Penyusunan  rencana pengawasan tahunan  atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota 

dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.  

(2).  Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun dalam bentuk PKPT dengan berpedoman pada 

kebijakan pengawasan.  

(3). Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari 

tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta 

memperhatikan efisiensi dan efekstifitas dalam penggunaan 

sumber daya pengawasan. jasa dan sebagainya.  

(4). Periode audit,Kolom ini memuat periode anggaran yang sedang 

diaudit  

(5). Jumlah auditor, Kolom ini memuat jumlah auditor yang akan 

ditugaskan, meliputi :pengendali mutu, pengendali teknis, ketua 

tim dan anggota tim.  

(6)  Waktu mulai audit, Kolom ini memuat periode waktu mingguan 

sebagai waktu dimulainya penugasan audit, misalnya : minggu II 

Januari  
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(7). Waktu penerbitan laporan hasil audit, Kolom ini memuat periode 

waktu mingguan sebagai waktu diterbitkannya laporan hasil 

audit, misalnya Minggu II Pebruari. (Modul Pusdiklatwas BPKP, 

2011).  

Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah maka Pejabat Pengawas Pemerintah 

berpedoman pada PKPT yang telah disusun. Selain itu Pejabat 

Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan 

berkoordinasi dengan Inspektur. Pasal 8 Permendagri Nomor 23 tahun 

2007 menentukan :  

(1). Pejabat  Pengawas  Pemerintah  melaksanakan  pengawasan  

atas penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada PKPT.  

(2). Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah 

berkoordinasi dengan Inspektur  

Provinsi dan Inspektur Kabupaten/kota.  

(1). Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintah dilakukan melalui 

kegiatan pemeriksaan,  

(2).  Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan petunjuk teknis.  
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Selain melakukan pemeriksaan berdasarkan PKPT, Inspektorat 

juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana 

diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 23 tahun 2007 yang 

menentukan bahwa :  

(1). Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan 

tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya 

indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.  

(2).  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan tertentu dan 

pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi 

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme diatur 

tersendiri.  

Pelaksanaan pengawasan meliputi tahap merealisasikan PKPT dan 

non PKPT.  Realisasi pengawasan berdasarkan PKPT bersifat luwes 

maka tidak menutup peluang dilakukannya revisi PKPT yang didasarkan 

pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam merevisi PKPT, 

perlu dipertimbangkan hal yang terkait dengan auditan, lamanya 

penugasan, nama auditor, anggaran bahkan tujuan atau sasaran 

pengawasan. Juga perlu diperhatikan kesiapan adanya Program Kerja 

Audit (PKA) dan penyiapan surat tugas pengawasan.   

Terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya 

dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP berisi temuan, 

kondisi, penyebab, akibat dan saran rekomendasi yang wajib 
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ditindaklanjuti oleh SKPD yang diperiksa guna memperbaiki kesalahan 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum pemerintah 

maupun urusan pelaksanaan pemerintahan yang terjadi pada SKPD yang 

diperiksa. 

LHP Inspektorat Kabupaten disampaikan kepada Bupati dan SKPD 

yang diperiksa dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK RI 

Perwakilan. Tembusan LHP yang disampaikan kepada Gubernur dan BPK 

RI Perwakilan dimaksudkan agar Gubernur dan BPK RI Perwakilan 

mengetahui mengenai perkembangan pemeriksaan yang telah dilakukan 

oleh Inspektorat Kabupaten, dan juga menghindari pemeriksaan tumpang 

tindih. 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang strategis 

dalam siklus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, karena 

berhasil atau tidaknya pengawasan dapat dilihat atau diukur dari 

perkembangan tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bukti bahwa SKPD yang 

diperiksa memiliki komitmen untuk memperbaiki kesalahan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi pada 

SKPD.  Hal ini sesuai dengan Pasal 18Permendagri Nomor 23 Tahun 

2007 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 tahun 2009, Pasal 

18 Permendagri Nomor 23 tahun 2007 menyebutkan bahwa SKPD yang 

tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah 

sebagaimana pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Guna mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan 

maka diadakan evaluasi pengawasan melalui rapat pemutakhiran data 

tindak lanjut hasil pengawasan yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 

setahun, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Permendagri 23 

tahun 2007 yang menyebutkan bahwa  pemutakhiran hasil pengawasan 

Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 

setahun. 

Organisasi pengawasan  sebagai sarana organisasi dalam 

mengelola unit kerja APIP  maka objektivitas aparat pengawas, 

pembagian tugas dan pemisahan fungsi dalam pengawasan sangat 

penting  dalam pengembangan sumber daya manusia  yang dapat 

dipadukan dalam metode kerja. APIP dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya mempunyai pedoman dan aturan yang harus ditaati. Aturan 

perilaku aparat pengawasan dituangkan dalam Kode Etik yang mengatur 

nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku bagi aparat pengawasan dalam 

menjalankan profesinya dan sebagai sarana  dalam mengevaluasi 

perilaku aparat pengawasan. Tujuan penyusunan Kode Etik  

Auditor, antara lain :  

a. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP  

b. Memastikan bahwa seorang auditor professional akan bertingkah laku 

pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri 

Sipil lainnya.  
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c. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis agar terpenuhi 

prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit 

sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kerja yang  

optimal.  

        Kode Etik Auditor terdiri dari 2 komponen yaitu prinsip-prinsip 

perilaku auditor dan aturan perilaku :  

a. Prinsip-prinsip Perilaku Auditor  
 

Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :  

1). Integritas yaitu ;  

a. melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggungjawab 

dan mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.  

b. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan 

keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.  

    2). Kerahasiaan, yaitu :  

a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala 

informasi yang diperoleh dalam audit  

b. tidak  akan  menggunakan  informasi  yang  diperoleh   untuk 

kepentingan pribadi atau golongan diluar kepentingan 

organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan.  

     3). Kompetensi, yaitu :  

a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar 

Audit  
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b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan 

dan kualitas hasil pekerjaan  

c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai 

dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki 

Berdasarkan Standar Profesional Auditor Intern ditegaskan bahwa 

(Tugiman, 2009). Para auditor dianggap mandiri apabila dalam 

melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan  objektif. Kemandirian 

para auditor intern dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan 

tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi audit 

sebagai mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan 

sikap objek auditor intern.  

Dalam pelaksanaan penugasan pengawasan terdapat jabatan yaitu :  

1. Pimpinan Tertinggi Organisasi ( PTO)  

2. Pimpinan Tertinggi Unit Audit Intern ( PTUAI )  

3. Manajer Pengawasan ( MP)  

4. Jabatan Fungsional Auditor, yang terdiri dari :  

a. Pengendali Mutu Audit ( PM)  

b. Pengendali Teknis Audit ( PT)  

c. Ketua Tim Audit ( KT)  

d. Anggota Tim Audit ( AT)  

 Dalam pelaksanaannya, jabatan di atas pada institusi pengawasan 

dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Tabel 1 : Jabatan dalam penugasan pengawasan  

( Sumber : pusdiklatwas 2017)  

Pemisahan tugas dilakukan antara tugas administratif yang disebut 

dengan tugas struktural dan tugas fungsional pengawasan. Pengawasan 

yang berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan apabila dilakukan 

oleh auditor atau tim audit yang professional.  

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana diatur dalam Surat 

Keputusan BPKP No. Kep.13.00.00-125/K/1977  mengatur bahwa 

seorang auditor dinilai mampu melaksanakan tugas pengawasan apabila 

telah dinyatakan lulus dari ujian sertifikasi JFA, sesuai jenjangnya 

sehingga menduduki jabatan sebagai :  

1. Pengendali Mutu (PM)  

2. Pengendali Teknis (PT)  

3. Ketua Tim (KT) 

 

4. Anggota Tim (AT)  

Struktur organisasi pengawasan secara fungsional dapat 

digambarkan rusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini 

ditentukan menjadi urusan Pemerintah.Dalam Pasal 1 angka (6) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

Jabatan  BPKP  ITJEN  
Bawas  
Provinsi  

Bawas Kab/Kota  

PTO  Presiden  Menteri  Gubernur  Bupati/Walikota  

PTUAI  Ka BPKP  Irjen  Ka Bawas  Ka Bawas  

MP  Dir/Kaper  Inspektur  Ka Bidang  Ka Bidang  
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mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.  

Diberikannya hak dan kekuasaan membentuk peraturan 

perundangundangan dan pemerintahan kepada badan-badan otonomi 

seperti Provinsi, Kabupaten atau Kota menyebabkan badan-badan 

tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat mengurus rumah tangganya 

dengan mengadakan peraturanperaturan daerah yang tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan-

perundangan yang lebih tinggi dan mampu menjalankan 

penyelenggaraan kepentingan umum. 

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah 

dalam sistem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi 

kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan 

undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang Undang 

Nomor 22 tahun 1948, Undang Udnang Nomor 1 tahun 1957, Undang 

Undang Nomor  18 tahun 1965, Undang undang Nomor 4 tahun 1974, 

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 dan terakhir dicabut dengan 

Undang Undang  Nomor 32 tahun 2004 dan mengalami perubahan 

dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.  

Diundangkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah yang dicabut dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 telah terjadi 

perubahan mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah di 
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Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adalah perlunya dilakukan 

penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan Pemerintah 

Daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah.  

Secara teoretis ada enam elemen utama yang membentuk 

Pemerintahan Daerah (Riawan, 2009) yaitu :  

a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan 

Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;  

b. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi 

yang diserahkan kepada Daerah;  

c. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk 

menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga 

Daerah yang bersangkutan;  

d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah;  

e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-

wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

f. Adanya manajemen pelayanan umum (public service) agar dapat 

berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.   

     Keenam elemen di atas secara integrated merupakan suatu 

sistem yang membentuk Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berkaitan erat dengan 
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pertanggungjawaban pelaksanaan yang pada akhirnya akan memerlukan 

pengawasan sebagai kontrol. Sehingga dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah harus mampu bertindak secara efisien, ekonomis , 

efektif dan akuntabel. SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

yang dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut adalah Inspektorat 

sebagai lembaga pengawasan. 

 
E. Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) 

Istilah kepemerintahan dalam Bahasa Inggris governance adalah 

“the act, fact, manner of governing” yang berarti tindakan, fakta, pola dan 

kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kooiman seperti 

yang dikutip Sedarmayanti, governance lebih merupakan serangkaian 

proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat 

dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. 

(Sedarmayanti, 2007).  

Sehubungan dengan konsep governance Cagin dalam buku 

Syakrani dan Syahriani mengemukakan, konsep governance merujuk 

pada instistusi, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana 

kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat dan suara warga 

“didengar”, sebagaimana kutipan berikut (Syakrani dan Syahriani, 2009).  

Governance refers to the institutions, processes and traditions which 

define how power is exercised, how decisions are made, and how 

citiziens have their say ). Lebih lanjut, definisi standar konsep 

governance merujuk pada formulasi Bank Dunia yang 

mengemukakan,” governance as the manner in which power is 

exercised in management of a country’s economic and social 

resources forn  development.  
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           Menurut Kooiman seperti yang dikutip Sedarmayanti, governance 

lebih merupakan.( Sedarmayanti, 2007) :  

Governance adalah suatu kegiatan (proses)  … serangkaian proses 

interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam 

berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

dan intervensi pemerintah atas kepentingan– kepentingan tersebut.  

 

Sustainable Human Development, (dalam Nizarli, 2006), 

mendefinisikan kepemerintahan (governance) sebagai berikut :  

Governance is the exercise of economics, political, and 

administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and 

the means by which states promote social cohesion, integration, and 

ensure the well being of their population.   

(Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan 

dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai 

urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen 

kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi 

kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).  

Good governance  merupakan sekumpulan aturan yang 

menjelaskan hubungan antara seluruh pihak yang mempengaruhi suatu 

organisasi baik internal ataupun eksternal. Aturan ini menetapkan apa 

yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak tersebut atau sistem yang 

mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi untuk 

menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Ada empat unsur 

utama dan satu unsur tambahan dari good governance yaitu tranparansi, 

integritas, akuntabilitas, tanggung jawab dan satu unsur tambahan yaitu 

partisipasi yang kesemuanya saling terkait. Kepemerintahan yang baik 

berorientasi pada dua hal yaitu :  
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1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan  

nasional.  

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan  

efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.      

Good governance merupakan “proses yang meningkatkan” 

interaksi konstruktif diantara domain – domainnya dengan tujuan untuk 

menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan. Karakteristik 

kepemerintahan yang baik sebagai suatu prinsip dikemukakan dalam 

Rencana Strategis LAN 2000 – 2004 dimana disebutkan perlunya 

pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang 

terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) 

yakni proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, 

desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan Prinsip 

desentralisasi Prinsip konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. 

Prinsip-prinsip tersebut diatas  dapat dijelaskan  sebagai berikut:  

1. Transparansi  

 Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas 

(obvious), dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen 

through). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan 

dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan 

Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk 

menciptakan good governance. Dengan adanya transparansi di 
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setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka 

keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan. Transparansi di organisasi 

akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya 

sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat 

mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut 

organisasi. Penerapan prinsip transparansi menuntut organisasi 

untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian 

informasi yang menyangkut kepentingan publik dan stakeholders 

secara keseluruhan. Penerapan transparansi bisa dimulai melalui 

penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan 

tepat waktu, penetapan kriteria seleksi pegawai secara terbuka.  

Guna menerapkan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi 

tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu 

diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acuan, cara 

mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakan, tolok 

ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala 

yang mungkin terjadi, termasuk kendala budaya.  

2. Integritas  

Good governance  bukanlah sesuatu yang bersifat 

administratif dan mekanikal, melainkan merupakan komitmen dan 

niat baik dari para pelaku. Good governance berdasarkan kamus 

The Macquarie, integritas menyangkut karakter dan prinsip moral 

dan kejujuran. Prinsip integritas adalah bertindak dengan jujur dan 
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dilandasi keyakinan baik untuk kepentingan terbaik organisasi. 

Integritas merupakan kualitas yang harus melekat pada unsur-

unsur pegawai dalam organisasi. Integritas berkaitan erat dengan 

kejujuran dan dapat dipercaya. Good governance  tidak akan 

tercapai apabila para pelaku good governance  tidak jujur dan 

tidak dapat dipercaya.  

Prinsip integritas merupakan unsur yang harus melekat 

pada diri setiap pegawai untuk berbuat dengan sepenuh hati dan 

komitmen yang tinggi dalam mewujudkan apa yang terbaik bagi 

organisasi. Dengan integritas diharapkan dapat diperoleh personil 

yang jujur dan kompeten, penuh percaya diri, dan bertekad tinggi 

untuk mensukseskan programprogram organisasi. Sehingga 

dalam pengadaan pegawai perlu ada kriteria yang pasti dan 

transparan tentang pegawai atau pejabat yang direkrut melalui  “fit 

and proper test”. Begitu pula dalam pengembangan karir serta 

kesempatan promosi dan mutasi  harus selalu didasarkan pada 

suatu “merit system” yang jelas. Selanjutnya agar integritas ini 

tetap terpelihara perlu diciptakan kesepakatan tentang aturan 

perilaku dan kode etik, termasuk sanksi pelanggaran yang 

diberlakukan bagi semua pegawai.  

3. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 
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kinerja  organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau 

keterangan . Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses 

pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan 

dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness 

yang berarti dapat  ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta 

reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.  

4. Tanggung Jawab  

Kesesuaian organisasi di dalam menjalankan tugas pokok 

danfungsi  terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

5. Partisipasi  

Berkaitan dengan partisipasi, dalam kamus Collins 

mendefinisikan“Participate means to become actively involve in.”  

Jadi,  partisipasi  merupakan  keterlibatan  yang  aktif,   antara 

pegawai dengan pimpinan organisasi  dalam menunjang 

peningkatan kinerja organisasi. (Dadang,  2008). 

 

F. Kerangka Pikir 

 Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar merupakan lembaga 

pengawas dengan aparatur fungsional yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan 
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yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau 

urusan pemerintahan daerah. 

Dari sejumlah hasil penelitian yang terkait pengawasan inspektorat 

masih belum ditemukan sejumlah penjelasan yang menjelaskan secara 

mendalam mengenai kinerja pengawasan inspektorat daerah 

Kabupaten Takalar dalam menetapkan Perencanaan Kinerja, 

Menetapakan Pengukuran Kinerja.dan Menetapkan Pelaporan Kinerja   

untuk  Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) 

di Kabupaten Takalar.  

        Terwujudnya kinerja pengawasan inspektorat daerah 

Kabupaten Takalar  yang baik  dapat menjadi kenyataan apabila 

didukung dengan langkah Menetapakan Perencanaan Kinerja, 

Menetapakan Pengukuran Kinerja.dan Menetapkan Pelaporan Kinerja 

d sehingga  tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat 

menjadi kenyataan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

G. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah Kinerja Pengawasan Inspektorat 

Daerah di Kabupaten Takalar. Adapun fokus dari masing masing 

indikator adalah sebagai berikut : 

KINERJA PENGAWASAN 

INSPEKTORAT DI 

KABUPATEN TAKALAR 

 

Tata Pemerintahan yang 

Baik (Good Governance) di 
Kabupaten Takalar 

 

1. Menetapkan Perencanaan Kinerja 
- Renstra  
- Rencana kerja tahunan 
- Perjanjian kinerja 

2. Menetapkan Pengukuran Kinerja  
- Indikator kineja 
- Pengukuran kinerja 

3. Menetapkan Pelaporan Kinerja 
- Pemenuhan laporan 
- Penyajian informasi laporan 
- Pemanfaatan Informasi 

Laporan 
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1. Menetapkan Perencanaan kinerja yang kami maksudkan adalah 

menetapkan rencana kerja  yang dilihat dari pemenuhan dokumen : 

a. Rencana strategis (renstra) inspektorat daerah kabupaten takalar  

merupakan kerangka pembangunan strategis Inspektorat Daerah 

Takalar untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan 

yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program 

SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar 

b. Rencana kerja tahunan inspektorat daerah kabupaten Takalar  

adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) 

tahun,.penyusunan rancangan Renja tahuan  merupakan tahapan 

awal yang harus dilakukan sebelum yang memuat 

kebijakan,program,dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 

disempurnakan menjadi dokumen Renja tahunan  yang definitive. 

c. Perjanjian kinerja  merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan 

perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan 

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang 

dimiliki. 
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2. Menetapkan Pengukuran kinerja  yang kami maksudkan adalah 

menetapkan pengukuran kinerja dengan melihat :  

a. Indikator kinerja  merupakan ukuran keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai 

Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi 

organisasi 

b. Pengukuran kinerja Pengukuran Kinerja adalah proses 

sistemastis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Menetapkan Pelaporan kinerja  yang kami maksudkan adalah 

menetapkan Pelaporan kinerja  yang berisikan : 

a. Pemenuhan laporan yang merupakan  laporan kinerja yang telah 

disusun dan disajikan secara tepat waktu  

b. Penyajian informasi laporan di sajikan sesuai dengan pencapaian 

sasaran dan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan,  

c. Pemanfaatan informasi laporan telah digunakan dalam perbaikan 

perencanaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya. Pendekatan kualiitatif dipilih karena dapat digunakan 

untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum 

diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat memberi rincian yang 

kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode 

kuantitatif. (Sugiyono,   2011). Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik (utuh) 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. (Moleong, 2012). 

Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk 

mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara 

mendalam (indepth intervew), observasi, data dokumentasi dan studi 

kepustakaan.     

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada Inspektorat  Daerah Kabupaten 

Takalar  selaku  investigator atau pihak yang memiliki tugas serta 
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tanggungjawab dalam pengawasan lembaga pemerintah di daerah. 

Penelitian ini dilaksanakan selama sebulan yaitu bulan Juli 2019.  

C. Informan 

Penentuan subjek atau informan adalah Purposive Sampling dalam 

penelitian ini, penulis menetapkan informan kunci. Adapun  informan  yang 

diambil dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak  9  orang,  informan  terdiri 

dari:  

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar           1 orang                    

2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar           1 orang  

3. Inspektur Pembantu Wilayah 1                                     1 orang              

4. Kasubag Umum dan Perencanaan                               1 orang   

5. Kasubag Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Takalar    1 orang   

6.  Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Takalar              2 orang 

7. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah       1 orang 

          

D. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dapat diperoleh informasi untuk menerangkan dan 

memberi kejelasan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk 

kepentingan penelitian. Data yang dapat diperoleh dari sumber data 

dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 
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1. Data primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu 

berupa hasil wawancara mendalam (indepth intervew), observasi atau 

pengamatan dari pemerintah setempat dan masyarakat. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui pihak kedua dengan melakukan studi dokumentasi atau literatur 

kepustakaan yang berkaitan dengan yang diteliti. 

E.  Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah di 

Kabupaten Takalar. Adapun fokus dari masing masing indikator adalah 

sebagai berikut : 

1. Menetapkan Perencanaan kinerja yang kami maksudkan adalah 

menetapkan rencana kerja  yang dilihat dari pemenuhan dokumen 

Rencana strategis (renstra),Rencana kerja tahunan dan Perjanjian 

kinerja. 

2. Menetapkan Pengukuran kinerja  yang kami maksudkan adalah 

menetapkan pengukuran kinerja dengan melihat Indikator kinerja dan 

Pengukuran kinerja 

3. Menetapkan Pelaporan kinerja  yang kami maksudkan adalah 

menetapkan Pelaporan kinerja  yang berisikan :Pemenuhan laporan, 

Penyajian informasi laporan dan Pemanfaatan informasi laporan 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview), 

sedangkan untuk memandu dalam wawancara, penulis menyiapkan 

panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. 

Penulis melakukan wawancara dalam mengumpulkan data, tetapi 

tidak menutup kemungkinan wawancara tersebut berkembang melampaui 

pedoman yang ditentukan sesuai dengan kenyataan yang ada di 

lapangan, penulis juga melakukan pengamatan secara lansung (direct 

obsevation) tentang hal-hal yang dapat dijadikan data pendukung untuk 

membantu kelancaran proses penelitian ini. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). Tujuan penulis menggunakan 

metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkrit tentang 

masalah yang diteliti.  
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2. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah cara pengambilan data mengamati 

secara langsung sesuatu yang berkaitan dengan yang diteliti. 

Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan 

secara sistematik    

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti 

catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek 

penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara 

jelas. 

H. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa analisis data proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles 

dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas 
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dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. (Sugiyono, 2011:334). 

1. Data Reduction (Reduksi Data).  

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan dilapangan. Dalam reduksi data peneliti 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh 

peneliti. 

2. Data Display (Penyajian Data).  

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun 

yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan 

suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini 

kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam 
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suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang 

terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan / Verifikasi). 

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan 

lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam 

perangkat data yang lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Pada bagian bab IV ini akan mendeskripsikan secara umum 

Kab. Takalar sebagai dan Inspektorat Takalar sebagai lokasi dan fokus 

penelitian, deskripsi meliputi: 

1. Profil Umum Kab. Takalar 

Implementasi otonomi daerah telah berjalan sejak Tahun 2001 

yang membawa konsekuensi pada tanggungjawab daerah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bermakna bahwa pembiayaan 

dan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan telah 

didelegasikan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian tugas dan 

fungsi ini dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dapat lebih tepat 

dialokasikan, jika sejak awal pelaksanaan pembangunan yaitu tahapan 

perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 

memperhatikan aspirasi masyarakat. 

Untuk dapat secara cermat memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat, para perencana dan perancang program dan strategis 

pembangunan khususnya di Kabupaten Takalar, telah menetapkan visi 

pembangunan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Mandiri, Demokratis 

Berkeadilan Sosial, Sejahtera Lahir Bathin”.  

Dari visi pembangunan daerah ini disusun strategis dan program 

pembangunan yang harus mampu menangkap dan merespon aspirasi 
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masyarakat. Karena itu, perencana dan pembuat kebijakan 

pembangunan harus memiliki kemampuan melakukan perumusan 

kebijakan yang tepat dan objektif. 

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Takalar, maka dirancang 

beberapa misi sebagai penjabaran langkah strategis dalam 

perwujudannya, yaitu sebagai berikut: 

1) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, 

akuntabel, demokratis dan terpercaya 

2) Mewujudkan pembangunan secara komprehensif yang 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan penguatan pada 

desa 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktifitas 

rakyat, menjadi unggul dan berdaya saing 

4) Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban hidup 

masyarakat 

5) Mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, berkualitas dan 

berkelanjutan 

6) Mewujudkan kehidupan yang agamais, demokratis, aman dan 

tertib. 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kab. 

Takalar terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Pattallassang, 
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Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong 

Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan 

Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² 

dan berpenduduk sebanyak ± 250.000 jiwa. 

Secara geografis, Kabupaten Takalar terletak di bagian Selatan 

Sulawesi Selatan dengan posisi antara 5o30’ – 5o38’ Lintang Selatan 

dan 119o22’ – 119o39’ Bujur Timur. Kabupaten Takalar memiliki batas – 

batas: di sebelah timur, berbatasan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. 

Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di 

sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut 

Flores. 

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, 

daratan dan perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan 

dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang 

bervariasi antara 0–25 m, dengan batuan penyusun geomorfologi 

dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu 

gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan 

basal.  

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah 

pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan 

Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan 

SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong 

Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar dilewati oleh 
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4 buah sungai,yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Jenetallasa, Sungai 

Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat sungai tersebut 

telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha 

Gambar: 2 

 
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) di Kabupaten Takalar, 2018 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                              Sumber: BPS Takalar dalam angka 2018. 

 

b. Kab. Takalar Secara Administrasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959) 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. 

Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar No. 7 Tahun 

1990 menetapkan Tanggal 10 Pebruari sebagai Hari Jadi Kabupaten 

Takalar.  

Secara administrasi, Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) 

kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan. 
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Gambar: 3 

 
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2018 

 

 

 

 

 

 

                               Sumber: BPS Takalar dalam angka 2018 

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar juga memiliki PNS yang 

berjumlah sebanyak 6.325 orang, dengan komposisi laki-laki 2.775 

orang (43,87%) dan perempuan 3.550 orang (56,13%). Jumlah PNS di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar didominasi oleh 

mereka yang berpendidikan Sarjana. Angkanya sebanyak 4.027 orang 

(63,67%). 

Gambar 4 

Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenjang Pendidikan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, 2017 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Takalar dalam angka 2017 
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c. Struktur Pemerintahan Daerah Takalar 

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Takalar maka struktur 

pemerintahan kabupaten Takalar dipimpin oleh seorang bupati dan 

dibantu oleh wakil bupati. Dalam menjalankan roda pemerintahan 

bupati dibantu oleh sekretaris daerah yang membawahi 3 asisten . 

Ketiga asisten tersebut antara lain: 

1) Asisten Pemerintahan, meliputi: 

a) Bagian tata Pemerintahan yang  

b) Bagian Hukum  

c) Bagian Humas sandi telekomunikasi dan PDE  

2) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi: 

a) Bagian Perekonomian  

b) Bagian Administrasi Pembangunan  

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat  

3) Asisten Administrasi, meliputi: 

a) Bagian organisasi dan tatalaksana  

b) Bagian Umum  

d. Kependudukan 

Dalam analisis sosial ekonomi penduduk, masalah 

kependudukan yang mencakup mengenai jumlah, umur, dan jenis 

kelamin menjadi dasar pijakan. Jumlah penduduk akan 

menggambarkan permasalahan yang mungkin ada, sementara itu 
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jumlah dan jenis kelamin berkaitan dengan berbagai karakteristik 

penduduk. 

Penduduk Kabupaten Takalar berdasarkan proyeksi penduduk 

tahun 2016 sebanyak 289.978 jiwa yang terdiri atas 139.381 jiwa 

penduduk laki-laki dan 150.597 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan 

penduduk di Kabupaten Takalar tahun 2016 mencapai 511 jiwa/km2 . 

Kepadatan Penduduk di 9 kecamatan cukup beragam dengan 

kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Galesong Utara 

dengan kepadatan sebesar 2.596 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan 

Polombangkeng Utara sebesar 232 jiwa/Km2. 

Gambar 5 

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Takalar, 2010, 2015, dan 2016 

 

 

 

 

Sumber: BPS Takalar dalam angka 2018 

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Takalar mempengaruhi jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja 

terdaftar di Kabupaten Takalar Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Takalar pada Tahun 2017 sebesar 470 orang. 
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2. Profil Inspektorat Kab. Takalar 

Organisasi Inspektorat Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan 

penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Dalam pembentukannya sesuai dengan Peraturan 

Daerah tersebut, berikut ini struktur organisasi Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar terdiri dari :  

a) Inspektur  

b) Sekretariat 

1) Sub. Administrasi Umum dan Perencanaan. 

2) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

c) Inspektur Pembantu Wilayah I  

d) Inspektur Pembantu Wilayah II  

e) Inspektur Pembantu Wilayah III  

f) Jabatan Fungsional Auditor 

g) Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan 

Daerah (P2UPD). 
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Gambar 6 

Struktur Organisasi Inspektorat Kab. Takalar 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Sumber : Inspektorat Kabupaten Takalar, 2018. 

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Takalar adalah membantu 

bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh 

perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dirinci 

sebagai berikut : 

a) Menyusun rencana kegiatan INspektorat sebagai Pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas sehingga 

berjalan lancer; 

INSPEKTUR 

PEMBANTU 

WILAYAH III 

INSPEKTUR 

PEMBANTU 
WILAYAH I 

INSPEKTUR 

PEMBANTU 

WILAYAH II 

SUBAG ADMINISTRASI, UMUM 

DAN  PERENCANAAN 

INSPEKTUR 

SEKRETARIAT 
KELOMPOL JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUBAG EVALUASI DAN 

PELAPORAN 
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c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Inspektorat untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f) Menyusun rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 

g) Menetapkan pedoman, norma, standard an prosedur pengawasan; 

h) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang 

pemerintahan; 

i) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang 

pembangunan; 

j) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang 

kemasyarakatan; 

k) Menyelenggarakan sosialisasi tentang kebijakan pengawasan; 

l) Melakukan pembinaan jabatan fungsional; 

m)Membina dan mengembangkan karir pegawai serta pelayanan 

kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka 

kepentingan pemerintah daerah; 

n) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir; 
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o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan  

p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
B. Kinerja Pengawasan Inspektorat  Daerah Kabupaten Takalar dalam 

Menetapkan Perencanaan Kinerja. 

 

Inspektorat Daerah Takalar merupakan unit kerja dari 

pemerintah Kabupaten Takalar yang bertugas menyelenggaran 

pengawasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah.Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat Daerah 

Takalar menyelenggarakan fungsi :  

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis pengawasan pada 

Inspektorat Daerah. Takalar. 

2. Penyiapan bahan penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan 

operasional Inspektorat Daerah Takalar. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan ketaatan, efesiensi, dan efektivitas tugas 

dan kegiatan unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. 

4. Pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan. 

5. Pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja 

dilingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. 
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6. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah 

Takalar. 

7. Evaluasi dan Penyusunan laporan kegiatan pemeriksaan Inspektorat 

Daerah Takalar. 

8. Analisis, Evaluasi, dan penyusunan laporan hasil pengawasan 

Inspektorat Daerah Takalar.  

              Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sebagai Organisasi 

perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan 

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Takalar, 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintahan kabupaten takalar dan dituntut untuk dapat mendorong 

semua Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar, 

agar meningkatkan kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna bagi 

pembangunan kabupaten takalar dan Nasional dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

              Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja 

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator 

kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.penyusunan 

rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan 

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk 
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mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam perencanaan kinerja 

diperlukan adanya pemenuhan dokumen dokumen yaitu dokumen 

Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian KInerja 

yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pemenuhan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 

       Renstra  yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran 

dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati  sebagai 

Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi 

pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke 

level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi 

dan misi Inspektorat Daerah Takalar yang tertuang dalam 

RENSTRA tersebut. 

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022 adalah  Terwujudnya 

Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat                                                                                      

Dikaitkan dengan misi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai 

unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Pengawasan yang 

diselenggarakan Inspektorat maka fungsi dan tugas Inspektorat 

terkait erat dengan pencapaian misi ke-6, yaitu  mewujudkan tata 
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kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokratis dan 

terpercaya                                           

           Sejalan dengan pembahasan sebelumnya visi dan misi 

Inspektorat Kabupaten Takalar dan dengan memperhatikan kondisi 

obyektif yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Takalar, maka untuk 

mengakomodir pencapaiannya dirumuskan kerangka standar 

tujuan agar dalam pelaksanaannya bisa menjadi tolok ukur dalam 

penilaian pencapaian kinerja pengawasan. Mengacu kepada misi 

yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau 

dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana yang tertuang 

dalam Renstra Inspektorat Daerah Takalar 2018-2022 yaitu : 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

               Terkait masalah penetapan Renstra Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar  dalam pelaksanaannya bisa menjadi tolok ukur 

dalam penilaian pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat 

sebagaimana yang dikemukakan oleh  kepala Inspektorat 

Kabupaten Takalar mengemukakan bahwa : 

“Mengacu kepada visi dan misi Bapak Bupati Takalar maka 
di amanatkan kepada kami  misi ke 6 yaitu mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang efektif, 
bersih,akuntabel,demokratis dan terpercaya yang 
selanjutya dituangkan dalam Renstra Inspektorat Daerah 

Kabupaen Takalar 2018-2022 yakni mewujudkan tata 
kelola Pemerintahan yang baik” (Hasil wawancara tanggal, 

17 Juli, 2019). 
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   Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa 

untuk mencapai kinerja pengawasan maka perlu adanya tolak ukur 

perencanaan kenerja yang ditetapkan yang Sesuai dengan fungsi 

Inspektorat sebagai lembaga kontrol dan pembinaan bagi 

pelaksanaan pemerintahan daerah, maka visi dan misi yang 

diemban oleh Inspektorat Daerah Takalar kemudiaan ditetapkan 

dalam RENSTRA dijabarkan secara sistematis dengan sasaran  

yakni 1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah .2. 

Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerinah daerah dan 

3.Meningkatnya kapasitas APIP dan Pengendalian Internal . Dari 

ketiga sasaran kinerja inspektorat daerah kabupaten takalar semua 

tertuju  pada  kepemerintahan yang baik (good governance) yakni 

proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, 

desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih dan 

Prinsip desentralisasi Prinsip konsistensi kebijakan dan kepastian 

hukum. 

2. Pemenuhan Dokumen Rencana Kerja Tahunan 

             Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena 

Renja SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah 

dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan 
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utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat lebih atas 

seperti RKPD. 

            Renja Inspektorat Daerah Takalar  adalah dokumen 

perencanaan  untuk periode satu (1) tahun,yang memuat 

kebijakan,program,dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.penyusunan 

rancangan Renja Inspektorat Daerah Takalar   merupakan tahapan 

awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi 

dokumen Renja Inspektorat Daerah Takalar   yang definitive.Dalam 

prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada 

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal 

RKPD,oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat 

dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan 

awal RKPD,dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu 

terhadap kondisi eksisiting SKPD,evaluasi pelaksanaan Renja SKPD 

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian 

Renstra SKPD. 

           Renja Inspektorat Daerah Takalar   yang disusun dengan 

mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi 

pedoman penyusunan RKA-SKPD.Selanjutnya RKA-SKPD ini akan 

menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA). Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2017 
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telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi 

pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan Renja tahun 2018 yaitu : 

1) Melakukan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan 

dengan Program-program periotas pembangunan sesuai Visi dan 

Misi Pemerintah Daerah Kab. Takalar. 

2) Melakukan penataan sasaran-sasaran strategis didalam kerangka 

tujuan strategis untuk tahun selanjutnya, sehingga dapat 

menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap 

langkah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

3) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Auditor/P2UPD 

melalui kegiatan diklat, pendidikan, dan pelatihan. 

4) Mempertahankan pembinaan dan pendampingan terhadap SKPD 

dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

 Visi dan Misi Inspektorat Daerah Takalar mempunyai Tujuan 

Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengawasan intern 

serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang 

transparan serta bebas KKN. Pengektifan pelaksanaan 

Program/kegiatan Tahun 2018 sesuai renstra diformulasikan dalam 3 

(tiga sasaran) ,11 (Sebelas) program dan 48 ( empat puluh delapan) 

kegiatan. Maka ditentukan Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat 

Daerah Takalar untuk periode 2018-2022,yaitu: 
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1.  Tujuan Startegis  

  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

2. Sasaran Strategis 

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. 

b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah. 

c. Meningkatnya Kapasitas APIP dan pengendalian Internal. 

3. Program : 

1. Program Reviu Dokumen perencanaan dan laporan kinerja 

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan 

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

3. Program peningkatan Maturitas SPIP 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan  

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 

Prosedur Pengawasan 

7. Program peningkatan kualitas pelayanan public dan 

pencegahan tindak pidana korupsi 

8. Program pelayanan administrasi perkantoran 

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

10. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan 

11. Program Peningkatan disiplin Aparatur 
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     Tabel 2 

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 

SASARAN PROGRAM PENDUKUNG 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah. 

 

Program Reviu Dokumen Perencanaan 
dan Laporan Kinerja 

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 

dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Meningkatnya Kapasitas APIP dan 
Pengendalian Internal 

Program Peningkatan Maturitas SPIP 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Program Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan 

Program Penataan dan Penyempurnaan 

Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan 

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik dan Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi 

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

 Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
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            Terkait masalah penetapan Rencana kerja Tahunan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar   dimaksudkan untuk 

menentukan arah dan tujuan pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi 

SKPD  sebagaimana yang dikemukakan oleh  Sekretaris Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar mengemukakan bahwa : 

“Pentapan Rencana kerja dilaksanakan dengan program 

/kegiatan tahun 2018 sesuai renstra Inspektorat daerah yang 
diformulasikan dalam 3 (tiga sasaran) ,11 (Sebelas) program 
dan 48 ( empat puluh delapan) kegiatan. (Hasil wawancara 

tanggal, 17 Juli, 2019). 
 

               Agar pencapaian tujuan dan sasaran Rencana kerja 

tahunan  tercapai optimal maka perlu sistem perencanaan yang 

matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja 

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif dan 

efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap 

program kegiatan. 

3. Pemenuhan Dokumen Penjanjian kinerja 

                Penjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan 

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, 

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara 

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia.Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang 
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dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja 

(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Penjanjian  Kinerja (PK) merupakan dokumen 

pernyataan/kesepakatanantara atasan dan bawahan untuk mencapai 

target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat 

sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta 

program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan 

mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA)2018, IKU 

dan APBD. Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan 

Penetapan KInerja  sebagai berikut: 

              Penjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun   Penetapan Kinerja 

disepakati bersama antara pengemban tugas dengan atasannya 

(Performance Agreement). Penjanjian Kinerja merupakan ikhtisar 

Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan 

ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran 

(budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi 

Penanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja 

(performance accountability report). 

               Tujuan Perjanjian Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas, 

Transparansi, Kinerja Aparatur dan Mendorong komitmen penerima 

amanah untuk  melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus 
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meningkatkan kinerjanya Sebagai alat pengendalian manajemen 

yang praktis bagi pemberi amanah Untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 

dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/ sanksi 

(punishment) 

Tabel 3. 

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Takalar Tahun 2018 

 

 

 

SASARAN INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 
RENSTRA 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah. 

 

Nilai Sakip Kabupaten 

 

A 

 

Cakupan OPD memperoleh nilai 
SAKIP minimal B 

100% dari 
38 SKPD 

Skor Penilaian Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD)  

5,00 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Keuangan 
Pemerintah Daerah 

Opini BPK atas LKPD WTP 

Jumlah temuan BPK 20 

% Tindaklanjut Temuan APIP 100 % 

Meningkatnya Kapasitas 

APIP dan Pengendalian 
Internal 

Level Kapabilitas APIP 3 

Tingkat Maturitas SPIP  4,00 

Skor Penilaian Mandiri 
Penyelenggaraan Reformasi 

85,75 
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Terkait dengan perjanjian kinerja dalam pelaksanaannya 

bisa menjadi tolok ukur dalam penilaian pencapaian kinerja 

pengawasan Inspektorat sebagaimana yang dikemukakan oleh  

Kasubag Administras, Umum dan Perencanaan Inspektorat 

Kabupaten Takalar mengemukakan bahwa : 

“Perjanjian kinerja Sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, 
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur dan 
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; (Hasil wawancara tanggal, 17 Juli, 2019). 
 

           Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Melalui perjanjian 

kinerja, berupaya mewujudkan tanggung jawab sebagai  penerima 

amanah untuk merealisasikannya berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

C. Kinerja Pengawasan Inspektorat  Daerah Kabupaten Takalar dalam 

Menetapkan Pengukuran Kinerja. 

 

            Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan 

pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber 

daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa 

(seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan 

sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan 

dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan 

dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mohamad Mahsun, 
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2006: 25). Sedangkan Anderson dan Clancy (1991) dalam Sony 

Yuwono dkk (2004: 21) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai: 

          “feedback from the accountant to management that provides 
information about how well the actions represent the plans; it also 

identifies where managers may need to make corrections or adjustment 
in future planning and controlling activities”. 
 

Dari definisi- definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai 

aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Sony Yuwono 

dkk, 2004:23). Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang 

amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch 

dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat 

untuk: 

a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan 

membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan 

membuat seluruh orang dalam organisai terlibat dalam upaya 

memberi kepuasan kepada pelanggan. 

b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian 

dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upayapengurangan terhadap pemborosan tersebut. 

d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi 

lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran 

organisasi. 
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e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

member ”reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

Dari beberapa pengertian dan penjabaran tentang pentingnya 

pengukuran kinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja 

dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan 

organisasi di masa yang akan datang. 

        Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

melalui proses sistemastis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

dengan menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

           Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2018 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran 

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja 

yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

pembangunan periode 2018-2022. 
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a. Indikator Kinerja 

            Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator 

kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik 

tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. 

Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang 

digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa 

indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa 

indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok 

fasilitas. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk 

menjelaskan mengenai suatu kondisi. Apabila sesuatu dikatakan 

bagus•, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang 

disebut bagus• tersebut. Apabila dikatakan seseorang sudah 

dipahami, apa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai tingkat 

pemahaman orang tersebut. Indikator kinerja merupakan indikator 

yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan 

akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan 

pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja.  

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar  

menetapkan  ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Takalar dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil 

berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan 

fungsi organisasi. Belum ditetapkannya IKU dalam Renstra 
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Inspektorat Daerah Takalar sehingga indikator kinerja yang dipakai 

pada Perjanjian Kinerja yang disamakan dengan IKU sebagai 

berikut: 

Tabel 4 
Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Takalar 

TUJUAN INDIKATOR 

TARGET 

AKHIR 

RENSTRA 

Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik  

NIlai SAKIP Kabupaten  

 

A 

 

Cakupan OPD memperoleh nilai 

SAKIP Minimal B 

100% dari 

38 SKPD 

Skor Penilaian Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) 

5,00 

Opini BPK atas LKPD WTP 

 

Jumlah temuan BPK  20 

% Tindak Lanjut Temuan APIP 100 % 

Level Kapabilitas APIP  3 

 

Tingkat Maturitas SPIP 4,00 

Skor Penilaian Mandiri 

Penyelenggaraan Reformasi 

Birokrasi 

85,75 
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                 Selanjutnya Inspektur Pembantu Wilayah I  Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar  menambakan bahwa : 

 “Bahwa ditetapkannya Indikator Kinerja  Inspektorat  Daerah 
Kabupaten Takalar akan menjadi ukuran kinerja Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar dalam mencapai tujuan dan 
merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan 
sebagai penjabaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 

Takalar.”. (Hasil wawancara tanggal, 18 Juli, 2019). 
        

                  Hal tersebut diatas mengambarkan perlunya menetapkan 

indikator kinerja secara jelas dalam rencana strategis Inspektorat 

Daerah Takalar sehingga dapat mengukur keberhasilan dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

b. Pengukuran Kinerja 

              Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good 

governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas 

dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung 

bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan 

pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah 

bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah 

daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab OPD, 

diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, 

bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah 

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis 

kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana 
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program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang 

dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level 

keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. 

Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ 

kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal 

ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.  

                  Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Takalar terlaksana secara sistemastis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja 

tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara 

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan 

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang 

telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

pembangunan periode 2018-2022. 
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               Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan 

dengan  melihat tingkat capaian kinerja masing-masing 

indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut: 

 

                                    Tabel 5.                                                      

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar  

                                   Tahun 2018. 

 

SASARAN INDIKATOR 
KINERJA  

TARGET  REALISASI PERSENTASE  

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja 
Pemerintah 

Daerah. 

 

Nilai Sakip 
Kabupaten 

CC CC 100% 

Cakupan OPD 

memperoleh nilai 
SAKIP minimal B 

35 % 

dari      
38 OPD 

26,31 % 

dari 38 
OPD 

75,17 % 

Skor Penilaian 
Laporan 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah (LPPD)  

3,50 3,049 87,11 % 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Keuangan 
Pemerintah 

Daerah 

Opini BPK atas 
LKPD 

WDP WDP 100 % 

Jumlah Temuan 

BPK 

43 29 148,27 % 

% Tindaklanjut 

Temuan APIP 

100 100 100 

Meningkatnya 

Kapasitas 
APIP dan 

Pengendalian 
Internal 

Level Kapabilitas 

APIP 

2 2 100 % 

Tingkat Maturitas 
SPIP  

2,78 2,78 100 % 

Skor Penilaian 
Mandiri 
Penyelenggaraan 

Reformasi 

38,64 71,08 183,95 
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                Penjelasan lebih spesifik terkai Pengukuran  Kinerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar terkait dikemukakan oleh  

Kasubag Evaluasi & Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Takalar yang mengatakan bahwa : 

               “Pengukuran tingkat capaian kinerja pengawasan tahun 

2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian 
indikator penilaian kinerja yang telah ditetapkan dengan 

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 
ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang 
telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

pembangunan periode 2015-2018.”(Hasil wawancara tanggal, 18 
Juli 2019) 

 
            Dari hasil wawancara diatas dapat diktakan bahwa penialain 

capaian kinerja pelaksanaan pengawasan inspektorat daerah 

kabupaten Takalar dilakukan dengan cara membandingkan antara 

pencapaian dengan indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai 

sasaran.  Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan 

dengan melihat tingkat penilaian  capaian kinerja masing-masing 

indikator kinerja dapat dijelaskan bahwa Pada sasaran  

1.Meningkatnya akuntabiltas kinerja pemerintah daerah dengan 

indikator a) Nilai Sakip kabupaten dari target CC, realisasi CC 

prosentase  (100%) b). cakupan OPD NIlai Sakip minimal B target 

35% dari 38 OPD, realisasi 26,31% dari 38 OPD (75,17%)  dan 

c).Skor penilaian LPPD  target 3,50,realisasi 3,049 (87,11) 2. 

Meningkatnya akuntabiltas keuangan pemerintah daerah aran  

dengan indikator a).Opini BPK terhadap LKPD target WDP,realisasi 

WDP (100%) b). Jumlah temuan BPK target 43,realisasi  29 
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(148,27%) dan c).Prosentase tindak lanjut temuan APIP target  

100, realisasi 100 (100%) dan 3.Meningkatnya kapasitas APIP dan 

pengendalian intern dengan indikator a).Level kapabilitas APIP 

target 2, realisasi 2 (100%) b).Tingkat Maturitas SPIP target 2,78, 

realisasi 2,78 (100%) dan c).Skor penilaian mandiri 

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi target 38,64, realisasi 71,68 

(183,95%).  

 Terkait dengan pencapaian  Jumlah temuan BPK target 

43,realisasi  29 (148,27%) hal ini disebabkan adanya upaya 

perbaikan terhadap kelemahan dalam laporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2017. berupa 

Penatausahaan Investasi Non Permanen Dana Bergulir, 

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Panrannuangku 

sesuai ketentuan, Penatausahaan Piutang pada Pemerintah 

Kabupaten Takalar yang memadai, Penganggaran Belanja Barang 

Jasa yang tepat, Penatausahaan Aset Tetap yang memadai, Selisih 

Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dijelaskan, penggunaan 

langsung Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Realisasi 

Belanja sesuai ketentuan, Dana UP/GU/TU yang dapat 

dipertanggung jawab, dan kepatuhan  atas Paket Pekerjaan. 

Selanjutnya dengan pencapaian  Skor penilaian mandiri 

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi target 38,64, realisasi 71,68 

(183,95%) hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan kualitas 

pelayanan publik, manajemen perubahan, penguatan pengawasan 

dan penguatan akuntabilitas. 
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Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan 

dengan melihat tingkat penilaian capaian kinerja  masing-masing 

indikator kinerja. Sebagaimna petikan hasil wawancara dengan 

informan NM, Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Takalar yang 

mengatakan : 

“Indikator Kinerja dalam penilaian pelaksanaan pengawasan 
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi khusunya inspektorat kabupaten Takalar. 
Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus 

memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, 
menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat 
dikuantifikasi dan diukur.”. (Hasil wawancara tanggal, 19,Juli 

2019). 
 

             Pengukuran  Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten 

Takalar  ditetapkan  untuk mengukur   keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan 

Indikator Kinerja  sebagian besar telah memenuhi karakteristik yaitu 

spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan 

sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.  

 

D. Kinerja Pengawasan Inspektorat  Daerah Kabupaten Takalar dalam 

Menetapkan Pelaporan Kinerja. 

 

         Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi 

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja.Tujuan Laporan kinerja adalah untuk 
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memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat 

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.Laporan Kinerja juga 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya.  

              Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar   menyusun dan 

menyampaikan  Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah kepada Bupati. 

Inspektur Daerah Kabupaten Takalar  sebagai kepala unit kerja 

menyampaikan  laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan 

perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada 

Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah 

Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani 

dan menyampaikannya kepada Gubernur. Dan Gubernur/ 

Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan 

perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri 

Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

1. Pemenuhan laporan  

          Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar  

merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat 

komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi 

http://www.bappenas.go.id/
http://menpan.go.id/
http://menpan.go.id/
http://mendagri.go.id/
http://mendagri.go.id/
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pemerintah dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

merupakan salah satu unit organisasi lingkup Pemerintah Sulawesi 

Selatan yang diwajibkan membuat Laporan Kinerja Tahun 2018 

dengan mengacu pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) 

Inspektorat Kabupaten Takalar Tahun 2018-2022.  

             Penjelasan lebih  terkait Pelaporan Kinerja Inspektorat 

Daerah Kabupaten Takalar  dikemukakan oleh  Kasubag Evaluasi 

& Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar yang 

mengatakan bahwa : 

“Pelaporan kinerja  Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar    

dilakukan secara transparan, sistematik dan dapat 
dipertanggung jawabkan dan di sajikan tepat waktu  

sehingga Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder), 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat ”(Hasil wawancara tanggal, 19 Juli 2019) 
 

            Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar telah menyusun laporan kinerja dan disajikan 

secara tepat waktu.  

2. Penyajian informasi laporan  

  Pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu 

kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini 
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juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan 

otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari 

berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan 

akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah 

daerah. 

                Penyajian laporan kinerja untuk peningkatan praktik 

profesional dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar 

juga dikonfirmasi kebenarannya oleh Pengawas Pemerintahan 

Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana hasil 

wawancara berikut ini: 

  “Penyajian Pelaporan  Kinerja   Inspektorat Daerah 
Kabupaten Takalar terus mengupayakan  menyajikan  

informasi terkait pencapaian sasaran, telah diperjajikan dan 
dapat diandalkan”. (Hasil wawancara KS, tanggal, 22 Juli, 
2019).” 

 

            Dari hasil wawancara dapat diketahui Penyajian informasi 

laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar di sajikan sesuai 

dengan pencapaian sasaran dan informasi mengenai kinerja yang 

telah diperjanjika dan dapat diandalkan. 

 
3. Pemanfaatan informasi laporan   

            Informasi laporan kinerja menjadi salah satu alat untuk 

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja 
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Inspektorat Daerah Takalar. Identifikasi keberhasilan, 

permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan kinerja , 

menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, 

Lapoaran kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan 

pelayanan publik. 

             Terkait masalah Pemanfaatan Informasi laporan Kinerja 

Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Sebagaimana petikan hasil 

wawancara dengan informan MA, Auditor Muda Inspektorat 

Kabupaten Takalar yang mengatakan : 

“Pemanfaatan Informasi laporan Kinerja Inspektorat Daerah 
Kabupaten Takalar sebagian telah digunakan dalam 

perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Kinerja 
Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar di masa yang akan 
datang .”. (Hasil wawancara tanggal, 23,Juli 2019). 

 

          Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemanfaatan  

informasi laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar di 

gunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja  

namun disisi lain belum dapat dijadikan bahan untuk mengetahui 

dan menilai (mengevaluasi ) keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan daerah 

dan sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 
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peningkatan kinerja Pemerintah daerah secara berkesinambungan.        

Hal ini dapat kita lihat sasaran 1. Meningkatnya akuntabiltas kinerja 

pemerintah daerah dengan indikator b). cakupan OPD NIlai Sakip 

minimal B target 35% dari 38 OPD, realisasi 26,31% dari 38 OPD 

(75,17%)  dan  c).Skor penilaian Laporan Penyelenggaran 

Pemerintah Daerah (LPPD)  target 3,50,realisasi 3,049 (87,11)  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV sebelumnya, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Takakar  dalam 

menetapkan perencanaan kinerja telah memenuhi dokumen dokumen 

berupa Rencana strategis (renstra) inspektorat daerah kabupaten 

takalar  merupakan kerangka pembangunan strategis Inspektorat 

Daerah Takalar untuk periode 5 tahun, Rencana kerja tahunan 

inspektorat daerah kabupaten Takalar  adalah dokumen perencanaan 

untuk periode satu (1) tahun dan Perjanjian kinerja  merupakan 

pernyataan kinerja/kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada 

sumber daya yang dimiliki. 

2. Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Takakar  dalam 

menetapkan pengukuran  kinerja  di laksanakan dengan membuat 

indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan 

Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi kemudian 

membuat pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan 

kinerja secara berkala 
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3. Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Takakar  dalam 

menetapkan pelaporan kinerja dengan langkah pemenuhan laporan 

dengan menyusun laporan kinerja  dan disajikan secara tepat waktu 

selanjutnya penyajian informasi laporan Inspektorat Daerah Kabupaten 

Takalar di sajikan sesuai dengan pencapaian sasaran dan informasi 

mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan dapat diandalkan 

kemudian Pemanfaatan  informasi laporan kinerja Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar di gunakan dalam perbaikan perencanaan dan 

peningkatan kinerja  namun disisi lain belum dapat dijadikan bahan 

untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program 

dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah daerah 

secara berkesinambungan, hal ini dapat kita lihat dengan belum 

tercapainya target  sasaran 1. Meningkatnya akuntabiltas kinerja 

pemerintah daerah dengan indikator b). cakupan OPD NIlai Sakip 

minimal B target 35% dari 38 OPD, realisasi 26,31% dari 38 OPD 

(75,17%)  dan  c).Skor penilaian Laporan Penyelenggaran Pemerintah 

Daerah (LPPD)  target 3,50,realisasi 3,049 (87,11)  

 
B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disarankan hal 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takakar yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, 

maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih 
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sistematis melalui perumusan program-program. sasaran yang 

ditetapkan yang berorientasi pada hasil, jelas dan terukur. 

2. Pemanfaatan  informasi laporan kinerja Inspektorat Daerah 

Kabupaten Takalar disamping  digunakan dalam perbaikan 

perencanaan dan peningkatan kinerja  namun juga dijadikan bahan 

untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah 

daerah secara berkesinambungan dan dijadikan bahan untuk 

mengetahui dan menilai (mengevaluasi ) keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan 

daerah 

3. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja merupakan 

pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik 

dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Laporan Kinerja ini 

diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang 

berkepentingan (stakeholder), yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat 
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