
 
 

 
 
 

 
 



KLINIK KONSULTASI PENGAWASAN “MAPPANNESSA” 
INSPEKTORAT KOTA PAREPARE 
 
 

1. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Klinik Konsultasi Pengawasan 
 

Klinik konsultasi pengawasan dimaksudkan untuk 
meningkatkan prosedur layanan di bidang pengawasan intern 
pemerintah. Tujuannya mengupayakan jaminan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif 
serta mengupayakan pencegahan terjadinya penyimpangan rencana 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Sedangkan manfaatnya diharapkan mendorong pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang bebas dari 
berbagai penyimpangan, manajemen risiko dan pengendaliannya, 
sarana sosialisasi, koordinasi dan penyamaan persepsi terkait 
penyelamatan sumber daya daerah serta meningkatkan kinerja dan 
peran aparat pengawasan di Kota Parepare. 

 
2. Layanan Klinik Konsultasi Pengawasan 

 
a. Pengguna Jasa Layanan/client adalah: 

1) OPD sebagai penyelenggara fungsi kebijakan teknis sesuai 
dengan lingkup tugasnya.  

2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai lembaga 
yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan fungsi 
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan 
intern pemerintah daerah. 

 
b. Waktu Layanan 

1) Waktu permohonan layanan pada hari Selasa-Jumat, pukul 
14.00-16.00, mulai proses pemberkasan dan pengamatan 
serta konsultasi. 

2) Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 3 
(tiga) hari kerja dari instansi terkait, stakeholders, dan 
pengguna layanan lainnya setelah permohonan diterima 
dengan lengkap. 

 
c. Biaya Layanan 

Setiap tahapan dan prosedur dalam jasa layanan ini tidak 
dikenakan biaya. Semua biaya telah menjadi beban program dan 
kegiatan Inspektorat Kota Parepare yang bersumber pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
 



 
d. Persyaratan Administrasi 

1) Permohonan layanan diajukan oleh perorangan atau atas 
nama instansi/lembaga/organisasi ditujukan kepada 
Inspektur Kota Parepare. 

2) Permohonan layanan yang diajukan harus menyertakan 
lampiran sebagai berikut: 
a) Surat resmi dari instansi/lembaga/organisasi. Bagi 

perorangan menyetorkan kartu identitas diri; 
b) Pernyataan lisan dan/atau tertulis atas permasalahan 

yang dihadapi; 
c) Dokumen pendukung lainnya yang dianggap penting. 

 
3. Kegiatan dan Layanan  

 
Lingkup kegiatan klinik konsultasi pengawasan pada bidang;  

a. Pengadaan Barang dan Jasa; 
b. Pengelolaan Keuangan Daerah; 
c. Pengelolaan Barang Daerah; 
d. Kepegawaian. 
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      PENDAHULUAN 

 

   Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, naskah Sistem 

Inovasi Daerah Inspektorat  ini telah disusun  sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan 

kegiatan yang berada pada Inspektorat Kota Parepare yang merupakan  salah satu 

pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilakukan 

selama ini. Inovasi ini pula dapat digunakan sebagai media informasi bagi pemangku 

jabatan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat melakukan kreatifitas dalam 

melaksanakan tugas. 

   Dengan informasi yang dikemas dalam bentuk pelaksanaan  SATUAN 

TUGAS ”MABBARAKKA” atau arti (Monitoring dan Evaluasi Bagian Program 

Kegiatan),  terhadap wilayah pengawasan yang terhimpun dalam kegiatan-kegiatan 

pengelolan Keuangan SKPD dapat tepat dengan harapan pemangku jabatan dapat 

memetakan langkah-langkah penyelesaian tugas-tugas ke depan. Informasi ini 

dalam bentuk narasi dan tabel,  program, kegiatan dan realisasi kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

   Kami selaku Tim  menyampaikan apabila dalam melaksanakan tugas ada 

kekurangan dan kelemahan, sehingga target kerja dan prestasi organisasi dapat 

dilaksanakan dengan baik, dan  berharap agar semua tetap adil dalam 

mempertahankan pekerjaan  yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 

   Terakhir, semoga Sistem Inovasi Daerah Inspektorat ini dapat 

bermanfaat bagi kami selaku pemangku jabatan maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalamnya. 

 

BAB. I  KONDISI PELAKSANAAN PELAYANAN 

 

1. Gambaran Umum Pelayanan 

Tugas Pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

kelurahan, dengan Fungsi Inspektorat yaitu : 

a. Perencanaan program pengawasan 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
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c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas pokok dan 

fungsi. 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, maka berikut ini dapat 

diuraikan tugas dan fungsi masing-masing  jabatan  struktural  pada  Inspektorat 

Kota Parepare, adalah sebagai berikut : 

Inspektur 

  Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan kelurahan. 

 

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Inspektur mempunyai fungsi, sebagai 

berikut : 

a. Perencanaan program pengawasan; 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; 

c. Pemeriksaan, pengusulan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok 

dan fungsi. 

Rincian Tugas Inspektur, sebagai berikut : 

a. membuat rencana program kerja/kegiatan inspektorat; 

b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan 

tugas bawahan; 

c. member petunjuk, bimbingan tehnis dan pengawasan kepada bawahan; 

d. merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 

dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat; 

e. merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan 

kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, 

pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan 

Inspektorat; 

f. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat 

pengawas internal lainnya; 
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g. melaksanakan pemeriksaan, pengusulan pengujian, penilaian, monitoring 

dan [pelaporan tugas pengawasan; 

h. mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-

kebijakan pengawasan; 

i. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program 

pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah; 

j. mengkoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah 

dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja; 

k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil 

pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan daerah; 

l. membina dan mengarahkan secretariat dan para inspektur pembantu 

wilayah dalam melaksanakan tugasnya; 

m. melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala 

satuan kerja perangkat daerah; 

n. melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun 

pemeriksaan terpadu; 

o. melaksanakan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-

waktu dari satuan kerja perangkat daerah; 

p. melakukan pengusulan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi 

penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 

q. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

r. melaksanakan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah Tingkat Kota, Regional dan Pusat; 

s. menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP); 

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan; 

u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.   
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2. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

      V i s i  : 

”Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Berdisiplin 

Melalui Pengawasan Yang Profesional”  

 

Pernyataan Visi Inspektorat Kota Parepare tersebut merupakan gambaran 

kondisi masa depan yang akan dicapai melalui penyelenggaran tugas  dan fungsi 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.  

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya 

mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan 

Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.  

2. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan 

hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 

bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan 

peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif 

menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.  

Untuk melaksanakan visi tersebut, Inspektorat menyusun misi sebagai berikut 

:  

Misi :  

1. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga 

pengawasan lainnya.  

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan.  

3. Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APIP. 

4. Meningkatkan penataan administrasi pengawasan.  

 

Misi Inspektorat Kota Parepare tersebut merupakan upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai berdasarkan tugas 

dan fungsi.  
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Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menumbuhkembangkan sinergitas pengawasan antara lembaga 

pengawasan lainnya diupayakan dengan membangun kerja sama dengan 

APIP  lainnya misalnya dengan pihak BPKP dan BPK 

2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan 

diupayakan peningkatan pengetahuan dan pengalaman dengan 

melakukan pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM baik Diklat 

Fungsional maupun Diklat Substansi. 

3. Untuk Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APIP perlu adanya 

Sistem Pendataan yang lebih sistimatis.  

4. Untuk Penataan Administrasi Pengawasan diperlukan adanya Program 

Pengawasan yang lebih terarah dan terencana dengan menggunakan 

Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit); 

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun 

komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas fungsional 

Inspektorat Kota Parepare serta untuk menyamakan persepsi tentang arah dan 

kebijakan pengawasan. 

 

Tujuan dan Sasaran  

 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Parepare, maka harus 

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan 

tujuan strategis (strategic goals) organisasi.  

 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 

(lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kota 

Parepare dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 

dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan 

Inspektorat Kota Parepare dapat mengukur sejauhmana organisasi dapat mencapai 

tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikator kinerjanya 

(performance indicator) yang terukur.  
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Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kota Parepare adalah sebagai berikut:  

1. Terwujudnya penataan administrasi.  

2. Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif.  

3. Meningkatkan akuntabilitas kegiatan dan pengelolaan keuangan 

4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk evaluasi dan monitoring 

yang diarahkan untuk upaya pembinaan dan deteksi dini 

5. Terwujudnya aparatur pengawasan yang professional, responsif dan bermoral 

6. Meningkatkan keandalan laporan hasil pemeriksaan dan kerangka acuan kerja 

pemeriksaan 

7. Terwujudnya pengawasan masyarakat dan pembinaan aparatur pemerintah 

daerah 

 

 

3. KONDISI PELAYANAN DALAM  SISTEM SATUAN TUGAS PENGAWASAN 
 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tentunya hal yang perlu didahulukan bagaimana 

menghadirkan pelayanan dan penyesuaian pekerjaan dalam mencapai sasaran 

yang diinginkan sesuai harapan, hal ini menjadi tantangan sehingga dibutuhkan 

suatu pola atau cara untuk melaksanakannya. 

Oleh karena itu dengan terbentuknya Satuan Tugas (SATGAS)” 

MABBARAKKA” (Monitoring dan Evaluasi Bagian Program Kegiatan) pada 

Inspektorat Kota Parepare diharapkan mampu memberikan solusi terbaik, Satgas ini 

dalam bekerja tentunya memperhatikan norma, standar dan prosedur  pekerjaan. 

Disamping itu  memberikan masukan-masukan terhadap kendala-kendala yang 

ditemukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Perencanaan 

Anggaran, Belanja Barang dan Jasa Pemerintah (BM), Bantuan Sosial dan Hibah 

dan Perjalanan Dinas.  

Kondisi inilah yang menjadi dasar sehingga program Satgas Pengawasan ini 

dijadikan sebagai bahan dalam melaksanakannya. 
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BAB . II TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM INOVASI 

1. TANTANGAN DAN PELUANG SISTEM INOVASI 

 

Hasil Analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi, Hasil Telaahan terhadap 

hasil Analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi 

pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Parepare lima tahun mendatang dapat 

dijelaskan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat kota parepare sama 

sekali tidak berkaitan langsung terhadap pelayanan Inspektorat Kota Parepare pada 

lima tahun mendatang. 

 

Namun pada era reformasi saat ini, Inspektorat mempunyai tantangan dan 

peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. 

Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat 

apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan 

dan permasalahan pengawasan yang dihadapi, yaitu : 

 

1. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan  

 

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya 

belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan 

pengawasan di lapangan.  

 

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Aparat 

Pengawas Perlu Ditingkatkan  

 

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji 

jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang 

berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang 

melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara 

optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif 

dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang 
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telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak 

maksimal.  

 

3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) Oleh Para Pimpinan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Masih Perlu Terus ditingkatkan dan Dibudayakan  

 

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai 

capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi 

organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan 

pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk 

itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja 

perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan 

Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan 

eksternal menjadi penunjang waskat. 

 

4. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

 

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai watch dog tetapi sebagai pembinaan dan 

seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada 

penjamin mutu (quality assurance). Inspektorat sebagai aparat pengawas intern 

pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa 

menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan 

hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. 

Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya 

yang dimiliki demi terlaksananya fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan 

tugas SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang memenuhi prinsip-prinsip good governance  
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Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan 

untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari 

berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.  

 

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan 

percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan 

profesionalisme aparat pengawas, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan. 

 
 

2. PELUANG PELAKSANAAN SISTEM INOVASI 

 

Pada 5 (lima) tahun mendatang, Inspektorat Kota Parepare akan mengawal 

Kebijakan dan Program Walikota yang akan diimplementasikan dalam strategi dan 

kebijakan Inspektorat sebagaimana terlihat pada Tabel berikut : 

Kebijakan pengawasan diarahkan untuk merealisasi visi, misi dan tugas dan 

fungsi pengawasan, sedangkan strategi pengawasan diperlukan untuk merealisasikan 

kebijakan pengawasan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu :  

 

1. Strategi Intensitas Pengawasan Reguler  

  

Strategi dilakukan untuk meningkatkan Pengawasan yang lebih handal dan 

akuntabel dalam segala hal khususnya pelayanan publik  

 

2. Strategi Pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit) 

  

Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk 

mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intens, namun keterbatasan 

sumber daya dan waktu membuat pengawasan/pemeriksaan harus 

memperhatikan hal tersebut, sehingga harus dipilah kegiatan-kegiatan yang 

memiliki tingkat resiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi 

keputusan pimpinan dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan 

bagi masyarakat.  

 

3. Strategi Intensitas Monitoring Pelaksanaan APBD  
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Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi 

pelaksana (SKPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan 

terkesan mengakhirkan pekerjaan pada saat APBD akan berakhir. Hal ini akan 

berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi 

pengambilan/pencairan APBD secara rush. Monitoring pelaksanaan APBD akan 

mengawal ataupun menguide para pelaksana (SKPD) dalam penyelesaian 

pekerjaan secara tepat waktu dan tepat guna. Monitoring ini juga untuk 

meminimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun.  

 

4. Intensitas Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD  

 

Fungsi Inspektorat sebagai quality assurance mempunyai tugas membina SKPD 

dalam pelaksanaan APBD. Pensosialisasian kebijakan maupun teknis 

pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memfilter kesalahan berulang yang 

terjadi pada SKPD.  

 

5. Intensitas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)  

 

Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya dalam 

hal pelayanan masyarakat, membuat mereka lebih kritis menyikapi pelaksanaan 

tugas dan pekerjaan para abdi negara. Tingkat pengaduan pelayanan, 

penyelahgunaan wewenang yang masuk ke Inspektorat saat ini cukup beragam 

dan tinggi. Masyarakat sebagai stakeholder menginginkan suatu respon maupun 

penyelesaian penanganan aduan pelayanan yang cepat, sehingga Inspektorat 

dituntut untuk merespon maupun menanggapi dan menyelesaikan penanganan 

pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang 

tersedia.  

 

6. Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan  

 

Perolehan opini Tidak Memberikan Pendapat di tahun 2012 dalam laporan 

keuangan yang diaudit oleh BPK-RI, memerlukan upaya (effort) yang tinggi, juga 

memerlukan waktu yang tidak pendek. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
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Pemeriksaan juga salah satu faktor yang menyebabkan Kota Parepare 

memperoleh opini TMP pada tahun 2012. Dengan komitmen Pimpinan dan  

SKPD secara serius TLHP ini sudah ditindaklanjuti menjadi bagian strategi 

Inspektorat dalam Mengupayakan dan melepaskan diri dari TMP menjadi  Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) Tahun 2013,2014 dan Opini  Wajar Tanpa 

Pengeculian (WTP) Tahun 2015 dan 2016 telah diraih. 

 

7. Intensitas penyelesaian/pelaksanaan kesesuaian akuntabilitas pemerintah  

 

Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan 

sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi Kota 

Parepare di nasional, juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Sangatlah ironis bila opini laporan keuangan yang buruk 

ditambah predikat akuntabilitas kinerjanya buruk pula, sehingga hal ini juga 

menjadi perhatian bagi Inspektorat dalam meningkatkan predikat akuntabilitas 

kinerja pemerintah Kota Parepare.  

 

8. Pengiriman Personil pengawasan ke Institusi pengembangan kemampuan dalam 

pengawasan  

 

Peran pengawasan yang baik tidak terlepas dari kemapuan aparatur 

pengawasan yang up to date dalam mengembangkan pengetahun dan metode 

pengawasan. Pengembangan wawasan aparat pengawasan merupakan sesuatu 

yang mutlak yang harus dilakukan agar aparat pengawasan selalu selangkah di 

depan (one step ahead) dibanding dengan aparat yang diperiksa (auditee). 

Pengembangan wawasan pengetahuan juga merupakan konsekwensi dari 

Inspektorat selaku APIP yang diharapkan menjadi quality asurance bagi SKPD 

yang di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. 

 

 

3. ANALISIS 

 

Untuk mengimplementasikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat 

Kota Parepare, perlu dirumuskan arah kebijakan pengawasan sebagai berikut :  
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1. Kebijakan Publik  

a. Meningkatkan pengawasan reguler terhadap kegiatan pelayanan 

masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, 

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan 

pendapatan Daerah;  

b. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN berdasarkan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;  

c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan 

pelatihan yang dibutuhkan;  

d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;  

e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

f. Memberikan asistensi dan konsultansi pengawasan kepada satuan kerja 

perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.  

 

2. Kebijakan Teknis  

 

a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas 

pengawasan;  

b. Melakukan pengawasan reguler berdasarkan program kerja pengawasan 

tahunan;  

c. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus KKN dengan 

memprioritaskan sumber pengaduan masyarakat;  

d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan 

satuan kerja perangkat daerah;  

e. Memberikan konsultansi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja 

perangkat daerah.  

 

3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan  

 

a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan 

organisasi;  
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b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan 

efektif.  

 

4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia  

 

a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;  

b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;  

c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;  
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BAB III. KONDISI SISTEM INOVASI YANG AKAN DICAPAI  

1. PENGUATAN SISTEM INOVASI 

Penguatan system inovasi  adalah kebutuhan regulasi atau aturran 

yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penguatan  dalam bentuk 

peraturan. 

 

BAB IV. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SISTEM INOVASI 

1. STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI 

2. ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI 

 

BAB. V. PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI 

1. PROGRAM DAN RENCANA AKSI 

2. SKPD PENANGGUNGJAWAB. 
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