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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas 

semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja 

(LKj) Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai 

bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019. 

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2019 

merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa 

RENSTRA Tahun 2018-2023. LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 

2018-2023). 

LKj Inspektorat Daerah Kota Parepare  disusun berdasarkan pada 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019. 

Penyusunan LKj Inspektorat Daerah Kota Parepare  Tahun 2019 merupakan 

bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta 

pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare. Komitmen 

dalam penyusunan LKj Inspektorat Daerah Kota Parepare, bertujuan memberikan 

informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kota Parepare  untuk senantiasa 

meningkatkan kinerjanya. 

Cakupan LKj Inspektorat Daerah Kota Parepare  Tahun 2019 terdiri atas : 

Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi 

dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat 

organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman 

sumberdaya manusia di Inspektorat Daerah Kota Parepare. Adapun aspek 

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, 

IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran 

capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Inspektorat 

Daerah Kota Parepare pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi 

penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas 

Inspektorat Daerah Kota Parepare  Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil 

yang positif. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama, terdapat 3 (tiga) indikator 

yang telah memenuhi target yang ditetapkan. 

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum 

tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan 

sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung 
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tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj 

Inspektorat Daerah Kota Parepare  Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan 

saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, 

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun 

koordinasi pelaksanaannya. 

 

INSPEKTUR DAERAH 
KOTA PAREPARE, 

 
 
 
 

MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH 
Pangkat  : Pembina Utama Muda 
NIP           : 19651215 199303 1 013 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

 
Pelaporan kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare melalui penyusunan 

Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Inspektorat 

Daerah Kota Parepare untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. 

Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi 

organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk terus meningkatkan kapasitas 

kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Inspektorat Daerah 

Kota Parepare  tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi 

disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare. 

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian 

dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran 

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2019 telah berhasil 

dicapai. 

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang 

ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu Persentase Aparat Pengawasan yang Memiliki 

Sertifikat Auditor/P2UPD, Persentase Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare, Prosentase penanganan 

kasus pengaduan, dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP). Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya 

dibawah 100% yaitu Maturitas SPIP. 

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran 

menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat 

Daerah Kota Parepare ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai 

target yang sangat baik, masih terdapat indikator yang belum tercapai. Tantangan 

ini terlihat nampak dalam indikator maturitas SPIP. Hasil evaluasi capaian kinerja 

ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam perbaikan pelayanan publik di tahun 

yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

  Dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Republik 

Indonesia dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah,  yang memberikan kewenangan seluas luasnya  

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai prakarsa dan aspirasinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan  yang sesuai peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk itu, sebagai langkah pertama adanya reformasi tatanan birokrasi, 

reformasi tatanan peran dan tanggungjawab masyarakat dan reformasi 

tatanan tanggungjawab dunia usaha serta perubahan pola pikir bagi Aparatur 

Pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan menuju 

kepemerintahan yang baik (Good Governmance). 

Dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel 

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Sejalandengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 

tentangpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dannepotisme, maka diterbitkan Instruksi  Presiden  Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP). 

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Parepare 

untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan 

LAKIP Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2017 yang 

dimaksudkansebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi 

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah 

ditetapkan. 
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B. Maksud dan Tujuan 

LKj Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama 

kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan 

kinerja setiap unit organisasi. 

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan 

stakeholders demi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare 

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, 

menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses 

evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang 

berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan 

melalui perbaikan pelayanan publik. 

C. Landasan Hukum 

Landasan Hukum dalam Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat 

Daerah Kota Parepare Tahun 2019 sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara pusat dan daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut 

didasarkan atas Pedoman PenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; dan 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

BirokrasiNomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. 

D. Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah 

Kota Parepare terdiri dari: 
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1. Inspektur; 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan 

3. Inspektur Pembantu; dan 

4. Kelompok Jabatan Fungsional: 

a. Pejabat Fungsional Auditor; 

b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). 

 
Gambar I.1 

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Kota Parepare, Inspektur mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan kelurahan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektur 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota; 

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

INSPEKTUR 
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DAN KEPEGAWAIAN  

SUB BAGIAN 

PROGRAM DAN  

KEUANGAN 

INSPEKTUR 
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e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas  

dan fungsi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut:  

a. membuat rencana program kerja/kegiatan Inspektorat; 

b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta 

mengendalikan tugas bawahan; 

c. memberi petunjuk, bimbingan teknis 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; 

g. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, 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 pemerintah dan pembangunan daerah; 

l. membina dan mengarahkan sekretariat 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 

sewaktuwaktu dari satuan kerja perangkat daerah; 

p. melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi  

penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
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q. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

r. melaksanakan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat 

Pengawas Fungsional 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; 

v. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan 

Walikota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota 

Parepare sebagai berikut: 

1. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan 

unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Inspektur Daerah. 

Tugas: 

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan 

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat 

menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta 

perencanaan dan keuangan. 

Fungsi: 

a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi 

umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan 

aset; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan lingkup Inspektorat; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian; dan 
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b. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

Sub-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian,  perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan 

barang inventaris kantor.  

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas 

menyiapkan dan menyusun perencanaan sub bagian, membantu 

pelaksanaan tugas Sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan 

evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi 

keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta membuat laporan 

secara berkala. 

2. Inspektur Pembantu Wilayah 

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu 

Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan pada masing-masing 

wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah 

mempunyai fungsi: 

a. perencanaan program pengawasan pada wilayahnya; 

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada wilayahnya; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas 

pemerintahan; 

d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

pada wilayahnya; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok 

dan fungsi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu 

Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana dan program kerja bidang pengawasan dan 

pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan 

pemeriksaan; 

c. memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pelaksanaan 

tugas pengawasan dan pemeriksaan; 

d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil 
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pengawasan dan pemeriksaan; 

e. memfasilitasi/membantu pejabat Fungsional pengawas dalam 

melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian yang dimilikinya; 

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan 

pemerintah di daerah; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan 

daerah dan peraturan Walikota, meliputi pengawasan rancangan 

peraturan daerah dan peraturan Walikota dan pengawasan 

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Walikota; 

h. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

dekonsentrasi dan pembantuan meliputi pengawasan pelaksanaan 

tugas dekonsentrasi dan pembantuan di daerah; 

i. mengkoordinasikan pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi 

pengawasan akhir masa jabatan Walikota dan pengawasan atas 

pengaduan masyarakat; 

j. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi 

daerah; 

k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang 

pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; 

l. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan 

dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, 

pemerintahan dan kemasyarakatan; 

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

3. Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari auditor dan Pejabat 

Pengawas Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Inspektur Daaaerah berdasarkan keahlian atau keterampilan yang 

dimilikinya sesuai dengan norma standar audit pemerintahan dan 

ketentuan lain yang berlaku. 
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E. Isu Strategis 

Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah 

Kota Parepare dihadapkan pada beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata kelola 

pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik 

di pemerintahan, masyarakat maupun dunia swasta. Kepopulerannya 

adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan dan seolah 

menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. 

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari 

paradigma “rule government” menjadi “good governance”. Pemerintah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

publik menurut paradigma “rule government” senantiasa lebih 

menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berbeda dengan paradigma “good governance”, dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata 

didasarkan pada pemerintah (government) atau negara (state) saja, tapi 

harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam Intern birokrasi maupun 

di luar birokrasi yaitu publik (masyarakat). 

Good governance menunjuk pada cara kekuasaan dan 

kewenangan yang digunakan. Tata pemerintahan dinilai baik ketika 

kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah 

publik dengan mengikuti prinsip dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh 

masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang 

melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketika 

kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, 

suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik 

adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-

nilai atau prinsip-prinsip good governance. Sebaliknya, tata pemerintahan 

yang buruk adalah sebuah tata pemerintahan yang diselenggarakan 

dengan mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip good governance. 

Ketiga domain good governance (negara, swasta, dan masyarakat) 

menuntut hubungan yang sinergis dan konstruktif serta saling 

memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, melalui penerapan nilai-nilai 

atau prinsip-prinsip good governance sebagai berikut : 

a. Participation, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam 

pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui 

intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. 
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Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 

berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

b. Rule of law, yaitu Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. 

c. Transparency, yaitu dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 

Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. 

d. Responsiveness, yaitu daya tanggap untuk senantiasa melayani setiap 

stakeholders. 

e. Consensus orientation, yaitu merupakan perantara kepentingan yang 

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang 

lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 

f. Effectiveness and efficiency, yaitu proses yang menghasilkan sesuai 

dengan yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang 

tersedia sebaik mungkin. 

g. Accountability, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, 

sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab 

kepada publik dan lembaga stakeholders. 

h. Strategic vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai 

perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas 

serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk 

pembangunan. 

 
2. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan 

kegiatan yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika 

dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan lingkungan, 

daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik menjadi buruk. 

Korupsi telah merambah pada berbagai segmen maupun elemen 

pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan indikator masih 

banyaknya masalah hukum yang berproses di lembaga yang berkompeten. 

Potensi korupsi tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga berada 

pada pemerintahan daerah terlebih lagi dengan adanya pelimpahan 

sebagian besar kewenangan pada pemerintahan daerah. 

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi 

maka peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum ataupun 

jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas. Perkembangan 
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pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuangan 

tetapi telah berkembang pada penyelenggraan pelayanan publik. 

 
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Esensi dari demokrasi adalah bagaimana 

mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah diberikan oleh 

pemegang mandat dalam hal ini masyarakat dalam bentuk akuntabilitas. 

Salah satu yang terpenting dan strategis adalah pengelolaan keuangan 

daerah. Indikator Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset 

pemerintah daerah tergambar dari hasil opini Aparat Pengawasan 

Ekstenal oleh BPK RI setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan tersebut akan 

menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal 

maupun ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam mengelola 

sumberdaya keuangan dan aset daerah pada suatu periode tahun 

anggaran. 

Untuk memperoleh Opini yang baik maka dibutuhkan upaya dari 

berbagai elemen antara lain, pengambil kebijakan harus mempunyai 

komitmen yang kuat, Sistem pengendalian manajemen yang baik serta 

peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk mengawal para 

SKPD sebelum BPK melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan suatu 

Opini. 

 

4. Pelayanan Publik yang bersih dan melayani 

Korupsi merupakan penghambat utama tercapainya tujuan 

pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius, 

sebagaimana tercermin dari nilai Indek Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 

yang berada di kisaran 3,0 dalam skala nilai IPK 0-10. Makin rendah nilai 

IPK, berarti bahwa dunia bisnis internasional mempersepsikan makin 

parah tingkat korupsi dalam suatu negara. Upaya permberantasan korupsi 

terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui upaya penindakan dan 

pencegahan. Kedua upaya ini harus dilaksanakan secara serentak dan 

sinergis, agar menimbulkan efek jera (deterrence effect) bagi para pelaku 

tindak pidana korupsi dan menghasilkan dampak jangka panjang berupa 

pengamanan aset negara dari tindak pidana korupsi. 

Upaya penindakan kasus korupsi selama ini, namun upaya 

pencegahan masih kurang memadai, sehingga upaya pemberantasan 
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korupsi belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu upaya 

pencegahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah melalui 

pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi. Secara umum Inpres ini menginstruksikan 

kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk 

melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi) melalui 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma-norma yang memang sudah 

ada dasar hukumnya, kecuali Instruksi ke-5 tentang Pembangunan 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inpres ini dilandasi keyakinan bahwa 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan norma tersebut akan memperbaiki 

sistem pemerintahan (birokrasi) sehingga memperkecil peluang 

terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya strategis dalam 

pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari 

korupsi (WBK) sebagaimana disebutkan dalam Instruksi ke-lima dalam 

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 

Pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk 

mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sampai 

saat ini pembangunan WBK di lingkungan pemerintah daerah belum 

berjalan seperti yang diharapkan. 

 

5. Paradigma Quality Assurance dan Consulting dalam Pengawasan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari pandangan fungsional, audit internal membantu efektivitas 

pengendalian intern sebagai sebuah elemen pendukung dalam mengatur 

penggunaan pendapatan dan otoritas. Audit internal, dipandang sebagai 

satu bagian integral keseluruhan sistem kendali. Pengendalian intern 

dan audit sebagai komponen kunci Public Financial Management (PFM) 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi Pemerintah 

Daerah. Efektifitas, efisien, transparan, dan kebijakan dasar sistem PFM 

adalah satu perangkat (tool) penting untuk pemerintah menerapkan satu 

program desentralisasi fiskal. 

Paradigma fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan 

daerah membuka suatu cakrawala baru bahwa peran dan fungsi aparat 
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pengawasan Inspektorat tidak hanya dimaksudkan untuk mencari 

kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi, 

melainkan juga berperan sebagai Consulting dan Quality Assurance 

(mitra kerja dan penjamin mutu) pemerintah daerah untuk 

memudahkan setiap satuan kerja perangkat daerah di unit kerja masing-

masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya 

dengan efektif dan efisien. Begitu pula, ukuran keberhasilan setiap 

pekerjaan audit tidak hanya tergantung dari banyaknya temuan audit 

atau dapat dilaksanakannya seluruh rencana audit tahunan yang telah 

ditetapkan, melainkan lebih ditekankan pada bagaimana rekomendasi 

perbaikan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD 

dengan baik dan berhasil. 

Fungsi auditor internal tidak hanya sekedar mendeteksi 

kesalahan (detective control), melainkan juga untuk membantu 

mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (preventive control), serta 

mengarahkan atau mempertajam (directive control) aktivitas operasional 

untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, 

serta mampu mendorong terciptanya Good Governance, pengelolaan 

risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang 

memadai. Keberadaan para auditor merupakan salah satu faktor kunci 

keberhasilan pemerintahan daerah karena mereka merupakan lini 

terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan gugus terdepan 

sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan. 

Setiap auditor di inspektorat daerah diharapkan dapat 

menerapkan kecermatan profesinya dengan memadai. Dengan adanya 

berbagai perubahan keadaan baik lingkungan pemerintahan daerah 

maupun di lingkungan Inspektorat itu sendiri. Para auditor Inspektorat 

juga dituntut untuk lebih memainkan peran pentingnya sebagai 

konsultan internal pemerintah daerah dan mitra kerja yang efektif dari 

para kepala daerah dan aparat pemerintah di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di daerahnya masing-masing. Begitu pula, dengan 

melihat berbagai kegiatan pengawasan yang harus dijalankan, para 

auditor atau pejabat pengawas pemerintah di Inspektorat dituntut untuk 

selalu siap dan sigap dalam melaksanakan peran dan fungsi 

pengawasannya. 

 



 

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Parepare 
Tahun 2019 

 

 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah : 

1. Inspektorat tidak hanya menjadi watchdog tetapi juga sebagai quality 

assurance dari berbagai SKPD di lingkup Pemerintah Kota Parepare.  

Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai quality assurance terdapat 

beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yakni berupa;  

1. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD  

2. Reviu LKPD secara berkelanjutan  

3. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis Risiko  

4. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa 

(probity audit).  

2. Terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus 

selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas 

dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Parepare. 

3. Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi 

dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya 

pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang 

memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung 

kepada masyarakat selaku stakeholder.  

4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal 

maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk peningkatan status Keuangan 

Daerah dalam opini Laporan Keuangan BPK-RI. 

5. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan  

Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang 

profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat 

menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal 

yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.  

6. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing 

tugas.  

F. Sumber Daya Perangkat Daerah 

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota 

Parepare didukung oleh Sumber Daya Manusia dari tingkat eselon II sampai 

dengan eselon IV serta pejabat fungsional auditor maupun Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) serta jabatan 

fungsional umum. Sumber daya yang lain adalah berupa aset yang dikuasai 

Inspektorat untuk menunjang operasional kedinasan. Adapun Jumlah personil 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar I.2 

Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2019 

 
 

 
Gambar I.3 

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan Pada Tahun 2019 
 

 

 
Gambar I.4 

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pangkat Pada Tahun 2019 
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Gambar I.5 
Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Jabatan  Pada Tahun 2019. 

 

 

Aparatur Inspektorat Daerah Kota Parepare pada tahun 2019 

berjumlah 39 orang, yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 17 orang wanita 

dengan tingkat pendidikan & kepangkatan berbeda.  Jumlah aparatur yang 

berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang, Strata 1 (S1) 

sebanyak 30 orang, dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 2 (dua) orang. 

Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur 

Inspektorat Daerah Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur 

belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap 

aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang Pengawasan. Masalah 

lain yang dihadapi adalah kurangnya tenaga fungsional Auditor sehingga 

pelaksanaan pengawasan masih dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum 

maupun tenaga struktural Inspektorat Daerah Kota Parepare. 

Dari segi kepangkatan, aparatur Inspektorat Daerah Kota Parepare 

terdiri dari 9 orang aparatur golongan IV, 30 orang berpangkat Golongan III, 

Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 orang  eselon II.b, 2 orang eselon III.a, 2 

orang eselon IVa dan 17 orang Pejabat Fungsional Auditor JFA/P2UPD, serta 

17 orang merupakan Pejabat Fungsional Umum. 

 

G. Sistimatika Pembahasan   

 Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP, 
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maka sistematika penyajian LKjIP Inspektorat Daerah Kota Parepare adalah 

sebagai berikut : 

Bab I–Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok 

dan fungsi, Landasan Hukum, Isu-isu strategis Inspektorat dan Sistimatika 

Penyusunan. 

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara singkat 

Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 

2019. 

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Capaian Kinerja Utama, 

dan Realisasi Anggaran. 

BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP 

Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2019 dan menguraikan saran tindak 

yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. 

Lampiran-lampiran 

1. Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

2. Lampiran 2. Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

3. Lampiran 3. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 

4. Lampiran 4. Formulir IKU Tahun 2014-2019 

5. Lampiran 5. Rencana Aksi Tahun 2019 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Visi merupakan cita-cita ideal organisasi yang ingin dicapai, oleh 

karena itu visi mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan organisasi. 

Visi juga memberikan arah kepada organisasi dan sebagai dasar organisasi 

untuk menentukan rencana strategis guna merealisasikan cita-cita dengan 

menggerakkan semua potensi yang ada dalam melaksanakan aktivitas. 

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare yang ditetapkan 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023. Penetapan 

jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola 

pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa 

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare dibuat pada masa 

jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah 

daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare, ditujukan untuk 

mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 

Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-5 RPJMD yaitu sangat terkait 

dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang bertugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. 

Perencanaan Strategis dalam kedudukan dan peranan Sistem 

Perencanaan Strategis yang diterapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

akhir yang dikehendaki, sejumlah program kerja/ kegiatan sangatlah penting 

dan menentukan, oleh karena itu gambaran dan pemahaman atas langkah 

langkah kegiatan organisasi, adalah sebagai berikut : 

 
1. Pernyataan Visi dan Misi 

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak 

diwujudkan.Visi Walikota Parepare Tahun 2018-2023 adalah : 

”Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri tanpa Cerobong 

Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota 

Maju, Mandiri dan Berkarakter”. 

Untuk melaksanakan visi tersebut, Pemerintah Daerah Kota 

Parepare menyusun misi sebagai berikut: 
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Misi : 

a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri 

jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan; 

b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan 

dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta 

berkeadilan; 

c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui 

pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam 

menghadirkan sumbersumber ekonomi baru berdasarkan potensi 

yang dimiliki; 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan 

berkarakter; 

e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan 

pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) 

guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan 

akuntabel; 

f. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan 

kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaran 

pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti 

luas turut hadir didalamnya. 

 
2. Tujuan 

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 Daerah 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, Inspektorat 

Daerah 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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Tabel II.1 
Tujuan dan Indikator Kinerja  

Inspektorat Daerah Kota Parepare 
 

TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI 
AWAL 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 

Meningkatkan kinerja 
pelayanan SDM 
Aparatur 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran  

% 92,31 100 

Meningkatkan 
Kuantitas dan Kualitas 
Sarana dan Prasarana 
kantor 

Persentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur kantor 

% 65 100 

Mengembangkan 
kualitas SDM Aparat 
Pengawasan 

Persentase  Aparat 
Pengawasan yang 
telah memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

% 33,33 55 

Meningkatkanpelayan
an kinerja SDM 
Aparatur 

Cakupan hasil 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

% 100 100 

Mewujudkan 
pengawasan yang 
lebih handal dan 
akuntabel 

Persentase 
Rekomendasi yang 
telah 
ditindaklanjuti 

% 55,38 80 

Prosentase SKPD 
yang telah 
menyelenggarakan 
SPIP dengan 
efektif dan 
memadai 

% 30,30 69,69 

Maturitas SPIP 
Level 2 3 

Mewujudkan aparatur 
pengawasan yang 
profesional, responsif 
dan bermoral 

Persentase Tenaga 
Pemeriksa 
Aparatur 
Pengawasan yang 
profesional 

% 33,33 45 

Mewujudkan 
keandalan laporan 
hasil pemeriksaan 
yang efisien, efektif 
dan akuntabel 

Persentase 
Kebijakan Sistem 
dan Prosedur 
Pengawasan yang 
memadai 

% 100 100 

Level Kapabilitas 
APIP 

Level 2 3 

Mewujudkan 
Pengawasan 
Masyarakat dan 
Pembinaan Aparatur 
Pemerintahan Daerah 

Persentase 
Capaian 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

% 87,50 90 
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3. Sasaran 

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang 

hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut: 

 
Tujuan I Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Aparatur 

Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
administrasi umum dan keuangan 

  

Tujuan II Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana 
kantor 

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan 
prasarana kantor 

  

Tujuan III Mengembangkan kualitas SDM Aparat Pengawasan 

Sasaran : Meningkatnya  kualitas dan profesionalisme SDM Pengawasan 

  

Tujuan IV Meningkatkan pelayanan kinerja SDM Aparatur 

Sasaran : Meningkatnya  efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
administrasi umum dan keuangan 

  

Tujuan V Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel 

Sasaran : Meningkatnya efektifitas pengawasan 

  

Tujuan VI Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional, responsif dan 
bermoral 

Sasaran : Meningkatnya kamapuan aparat pengawasan internal 
pemerintah 

  

Tujuan VII Mewujudkan keandalan laporan hasil pemeriksaan yang efisien, 
efektif dan akuntabel 

Sasaran : Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan 

  

Tujuan VIII Mewujudkan Pengawasan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur 
Pemerintahan Daerah 

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik yang optimal 

 
Tabel II.2 

Tujuan dan Indikator Kinerja  
Inspektorat Daerah Kota Parepare 

 

SASARAN INDIKATOR SATUAN 
KONDISI 

AWAL 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 

Meningkatnya 
efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan 
administrasi umum dan 
keuangan 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran  

% 92,31 100 
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SASARAN INDIKATOR SATUAN 
KONDISI 

AWAL 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
kualitas sarana dan 
prasarana kantor 

Persentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur kantor 

% 65 100 

Meningkatnya  kualitas 
dan profesionalisme 
SDM Pengawasan 

Persentase  Aparat 
Pengawasan yang 
telah memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

% 33,33 55 

Meningkatnya  
efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan 
administrasi umum dan 
keuangan 

Cakupan hasil 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 

% 100 100 

Meningkatnya 
efektifitas pengawasan 

Persentase 
Rekomendasi yang 
telah 
ditindaklanjuti 

% 55,38 80 

Prosentase SKPD 
yang telah 
menyelenggarakan 
SPIP dengan 
efektif dan 
memadai 

% 30,30 69,69 

Maturitas SPIP 
Level 2 3 

Meningkatnya 
kamapuan aparat 
pengawasan internal 
pemerintah 

Persentase Tenaga 
Pemeriksa 
Aparatur 
Pengawasan yang 
profesional 

% 33,33 45 

Meningkatnya Penataan 
Administrasi 
Pengawasan 

Persentase 
Kebijakan Sistem 
dan Prosedur 
Pengawasan yang 
memadai 

% 100 100 

Level Kapabilitas 
APIP 

Level 2 3 

Meningkatnya 
Pelayanan Publik yang 
optimal 

Persentase 
Capaian 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

% 87,50 90 

 
 

B. Program Untuk Pencapaian Sasaran 

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam 

RENSTRA,maka upaya pencapainya kemudian dijabarkan secara lebih 

sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program 

untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut: 



 

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Parepare 
Tahun 2019 

 

 

 

Tabel II.3 
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 

 

SASARAN PROGRAM PENDUKUNG 

Meningkatnya efektifitas dan 
efisiensi pengelolaan administrasi 
umum dan keuangan 

Program Pelayanan Administrasi 

Meningkatnya ketersediaan dan 
kualitas sarana dan prasarana 
kantor 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Meningkatnya  kualitas dan 
profesionalisme SDM Pengawasan 

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

Meningkatnya  efektifitas dan 
efisiensi pengelolaan administrasi 
umum dan keuangan 

Program Peningkatan Pengembagan 
Sistem Pelaporan  Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

Meningkatnya efektifitas 
pengawasan 

Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 
KDH 

Meningkatnya kamapuan aparat 
pengawasan internal pemerintah 

Program Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 
dan Aparatur Pengawasan 

Meningkatnya Penataan 
Administrasi Pengawasan 

Program Penataan dan 
Penyempurnaan Kebijakan Sistem 
dan Prosedur Pengawasan 

Meningkatnya Pelayanan Publik 
yang optimal 

Program Mengintensifkan 
Penanganan Pengaduan Masyarakat 

 

C. Perjanjian Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah 

ditetapkan komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam 

bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2019. Tapkin tersebut 

berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan 

mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan. Adapun 

target kinerja tahun 2019 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 

sebagaimana tertuang dalam table berikut ini : 
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Tabel II. 4 
 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Parepare  

Tahun 2019 

 

SASARAN INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

TAHUN 2019 

Meningkatnya efektifitas 
dan efisiensi pengelolaan 
administrasi umum dan 
keuangan 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran  

% 95 

Meningkatnya 
ketersediaan dan kualitas 
sarana dan prasarana 
kantor 

Persentase Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur kantor 

% 70 

Meningkatnya  kualitas dan 
profesionalisme SDM 
Pengawasan 

Persentase  Aparat 
Pengawasan yang 
telah memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

% 35 

Meningkatnya  efektifitas 
dan efisiensi pengelolaan 
administrasi umum dan 
keuangan 

Cakupan hasil sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan 
keuangan 

% 100 

Meningkatnya efektifitas 
pengawasan 

Persentase 
Rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti 

% 60 

Prosentase SKPD 
yang telah 
menyelenggarakan 
SPIP dengan efektif 
dan memadai 

% 36,36 

Maturitas SPIP 
Level 3 

Meningkatnya kamapuan 
aparat pengawasan 
internal pemerintah 

Persentase Tenaga 
Pemeriksa Aparatur 
Pengawasan yang 
profesional 

% 35 

Meningkatnya Penataan 
Administrasi Pengawasan 

Persentase 
Kebijakan Sistem 
dan Prosedur 
Pengawasan yang 
memadai 

% 100 

Level Kapabilitas 
APIP 

Level 3 

Meningkatnya Pelayanan 
Publik yang optimal 

Persentase Capaian 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

% 90 

 
 

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai 
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Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Salah 

satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.  

Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Indikator Kinerja Utama 

untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah melalui Keputusan Inspektur Kota Parepare Nomor: 023/2019 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah 

Kota Parepare Tahun 2019-2023 sebagai upaya untuk meningkatkan 

akuntabilitas. Pemerintah Kota Parepare juga melakukan reviu terhadap 

Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan 

target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2019 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel II.5 

IKU Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2019-2023 
 

NO SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

SATUAN 
FORMULASI 

PERHITUNGA
N 

SUMBER 
DATA 

1 2 3 4 5 6 
1. Meningkatnya  

kualitas dan 
profesionalisme 
SDM 
Pengawasan 

Persentase  
Aparat 
Pengawasan 
yang telah 
memiliki 
sertifikat 
kompetensi 

% Jumlah Aparat 
Pengawasan 
yang telah 
mempunyai 
Sertifikat 
kompetensi 
setiap tahun. 

Data 
Pegawai 
yang telah 
mem-punyai 
Sertifikat 
Kompetensi. 

2. Meningkatnya 
efektifitas 
pengawasan 

Persentase 
Rekomendasi 
yang telah 
ditindaklanju
ti 

% Jumlah 
Rekomenda si 
atas temuan 
APIP yang 
telah ditindak 
lanjuti 

Data 
Laporan 
Hasil 
Pemeriksaa
n APIP. 

  Persentase 
Capaian 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

% Jumlah 
Pengaduan 
Masyarakat 
yang telah 
ditindaklanjuti 
setiap tahun. 

Data jumlah 
pengaduan 
Masyarakat 
yang masuk. 
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NO SASARAN 

INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

SATUAN 
FORMULASI 

PERHITUNGA
N 

SUMBER 
DATA 

1 2 3 4 5 6 
  Maturitas 

SPIP 
Level Hasil Quality 

Assurance 
BPKP terhadap 
maturitas SPIP 

Hasil Quality 
Assurance 
BPKP 
terhadap 
maturitas 
SPIP 

3. Meningkatnya 
Penataan 
Administrasi 
Pengawasan 

Level 
Kapabilitas 
APIP 

Level Hasil Quality 
Assurance 
BPKP terhadap 
kapabilitas 
APIP. 

Hasil Quality 
Assurance 
BPKP 
terhadap 
kapabilitas 
APIP. 

 

E. Rencana Anggaran Tahun 2019 

Untuk merealisasikan kinerja yang telah diperjanjikan, pada tahun 

20919 Inspektorat Daerah Kota Parepare memperoleh alokasi anggaran 

sebagai berikut : 

 
Tabel II.4 

Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Parepare  
Tahun Anggaran 2019 

 

No Uraian 
Rencana                              

(Rp) 
% 

1 2 3 4 

1 Belanja Tidak Langsung 2.392.989.000 44,11 

2 Belanja Langsung 3.031.600.000 55,89 

Jumlah 5.424.589.000 100 

 
 

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk 

membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran 

pembangunan adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.5  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2019 

 

NO SASARAN INDIKATOR 
ANGGARAN 

(RP) 
PERSENTASE 
ANGGARAN 

1 2 3 4 5 
1. Meningkatnya 

efektifitas dan 
efisiensi 
pengelolaan 
administrasi 
umum dan 
keuangan 

Persentase pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

599.200.000 19,77 

2. Meningkatnya 
ketersediaan 
dan kualitas 
sarana dan 
prasarana 
kantor 

Persentase Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
kantor 

550.100.000 18,15 

3. Meningkatnya  
kualitas dan 
profesionalisme 
SDM 
Pengawasan 

Persentase  Aparat 
Pengawasan yang 
telah memiliki 
sertifikat kompetensi 

55.000.000 1,81 

4. Meningkatnya  
efektifitas dan 
efisiensi 
pengelolaan 
administrasi 
umum dan 
keuangan 

Cakupan hasil sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 

 

40.000.000 1,32 

5. Meningkatnya 
efektifitas 
pengawasan 

Persentase 
Rekomendasi yang 
telah ditindaklanjuti 

744.360.000 24,55 

Prosentase SKPD yang 
telah 
menyelenggarakan 
SPIP dengan efektif 
dan memadai 

30.000.000 0,99 

Maturitas SPIP 144.000.000 4,75 

6. Meningkatnya 
kamapuan 
aparat 
pengawasan 
internal 
pemerintah 

Persentase Tenaga 
Pemeriksa Aparatur 
Pengawasan yang 
profesional 

508.940.000 16,79 

7. Meningkatnya 
Penataan 
Administrasi 
Pengawasan 

Persentase Kebijakan 
Sistem dan Prosedur 
Pengawasan yang 
memadai 

150.000.000 4,95 
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NO SASARAN INDIKATOR 
ANGGARAN 

(RP) 
PERSENTASE 
ANGGARAN 

Level Kapabilitas APIP 
130.000.000 4,29 

8. Meningkatnya 
Pelayanan 
Publik yang 
optimal 

Persentase Capaian 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

80.000.000 2,64 

TOTAL 3.031.600.000 100 

 
Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar 

Rp3.031.600.000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung 

sasaran Meningkatnya efektifitas pengawasan dengan besaran 30,29%. 

Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya 

efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan yaitu 

sebesar 19,77%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil 

adalah sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

administrasi umum dan keuangan sebesar 1,32% dari total anggaran belanja 

langsung. 

Adapun program-program untuk mewujudkan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dijabarkan dalam kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat; 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional; 

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 

g. Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor; 

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 

i. Penyediaan bahan logistik kantor; 

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 

k. Penyediaan operasional administrasi kesekretariatan / perkantoran; 

l. Penunjang rapat kesekretariatan; dan 

m. Penyediaan Jasa BPJS Ketenagakerjaan 
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2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dijabarkan dalam 

kegiatan, sebagai berikut : 

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 

b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 

c. Pengadaan peralatan gedung kantor; 

d. Pengadaan mebeleur; 

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 

g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur; 

h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; dan 

i. DED gedung kantor Inspektorat. 

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dijabarkan dalam 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pendidikan dan  pelatihan formal; dan 

b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 

 
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD; 

b. Penyusunan anggaran SKPD; 

c. Penyusunan renja SKPD; 

d. Penyusunan laporan evaluasi kinerja SKPD; 

e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pengarusutamann gender SKPD; 

dan 

f. Penyusunan RENSTRA SKPD. 

 

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan yang dilaksanakan: 

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; 

b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 

c. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; 

d. Evaluasi dana BOS dan dana alokasi khusus; 

e. Monitoring pengawasan; 

f. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

g. Reviu LAKIP; 

h. Reviu RKPD; 

i. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 
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j. Reviu RPJMD; 

k. Evaluasi Kinerja PPD(EKPPD); 

l. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

m. Monitoring dan evaluasi pengadaan Barang dan jasa; 

n. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 

o. Evaluasi PPRG; 

p. Evaluasi Pelayanan Publik; 

q. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan; 

r. Monitoring dan evaluasi laporan Gratifikasi; 

s. Monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi; 

t. Verifikasi LHKASN; dan 

u. Penilaian Zona Integritas 

 
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : 

a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 

b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 

 

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : 

a. Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan 

internal pemerintah (APIP); 

b. Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP; 

c. Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi; 

d. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); dan 

e. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 

 
8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam 

bentuk kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kota 

Parepare tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian 

kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas 

pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban 

perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan 

berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kota 

Parepare. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan 

analisis capaian kinerja sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta altematif solusi yang telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

 
Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan 

pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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Tabel III. 1 
Skala Nilai Peringkat Kinerja 

 
NO. INTERVAL NILAI 

REALISASI KINERJA 
KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 
KODE 

1. 91 < Sangat Tinggi ST 

2. 76 < 90 Tinggi T 

3. 66 < 75 Sedang S 

4. 51 < 65 Rendah R 

5. < 50 Sangat Rendah SR 

 

A. Capaian Kinerja Sasaran Starategis 

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP di lingkungan lnspektorat 

Daerah Kota Parepare dengan menggunakan cara membandingkan 

keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang 

diharapkan. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran 

strategis. 

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana 

Strategis lnspektorat Daerah Kota Parepare, sehingga Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjlP) lnspektorat Daerah Kota Parepare yang disusun tahun 

2019 hanya melaporkan ketercapaian lndikator sasaran pada tahun 2019 yang 

secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2019 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel III. 2 
Pengukuran Kinerja lnspektorat daerah Kota Parepare Tahun 2019 

 

NO SASARAN INDIKATOR TARGET 
REALI-

SASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%)  

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Meningkatnya  
kualitas dan 
profesionalisme 
SDM 
Pengawasan 

Persentase  
Aparat 
Pengawasan 
yang telah 
memiliki 
sertifikat 
kompetensi 
 

35 % 42,5% 121% ST 

2. Meningkatnya Persentase 60% 61,02% 101,70 ST 
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NO SASARAN INDIKATOR TARGET 
REALI-

SASI 

PERSENTASE 
CAPAIAN 

(%)  

KET. 

1 2 3 4 5 6 7 

efektifitas 
pengawasan 

Rekomendasi 
yang telah 
ditindaklanjuti 

 

  Persentase 
Capaian 
Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

90% 100% 111,11 ST 

  Maturitas SPIP Level 3 Level 2 66 S 

3. Meningkatnya 
Penataan 
Administrasi 
Pengawasan 

Level 
Kapabilitas APIP 

Level 3 Level 3 100 ST 

 

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kehutanan tahun 2019 sesuai 

dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi 

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan 

melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang 

telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD 

instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2019 dari 

Insoektorat Daerah Kota Parepare dapat dijelaskan melalui uraian tiap 

sasaran berikut di bawah ini:  

 

Sasaran I : Meningkatnya  kualitas dan profesionalisme SDM Pengawasan  

Indikator sasaran ini adalah Persentase  Aparat Pengawasan yang 

telah memiliki sertifikat kompetensi. Analisis pencapaian sasaran 

Meningkatnya  kualitas dan profesionalisme SDM Pengawasan dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Tabel III.B.1 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 

No. IKU Satuan Target Ralisasi Capaian % 

1 Persentase Aparat 
Pengawasan yang 
Memiliki Sertifikat 
Auditor/P2UPD 

 

% 

 

35 

 

42,5 

 

121 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 nampak bahwa dari target 

35% Aparat Pengawasan yang memiliki Sertifikat Auditor/P2UPD yang 

dicapai pada Tahun 2019 jumlah Pegawai Inspektorat sebanyak 40 orang dan 
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yang telah mempunyai Sertifikat Auditor/P2UPD sebanyak 17 orang, terdiri 

dari 13 orang dalam jabatan Fungsional Auditor dan 4 P2UPD.  Realisasi  yang 

dicapai 17 Aparat Pengawasan yang memiliki sertifikat terhadap yang 

ditargetkan  sebanyak 14 Aparat Pengawasan. 

 

Tabel III.B.2 

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir. 

 Capaian Kinerja 

Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 

Persentase Aparat 
Pengawasan yang 
Memiliki Sertifikat 
Auditor/P2UPD 

 

79 
66,67 84,13 121 

 

Berdasarkan capaian pada tabel tersebut, maka capaian kinerja 

indikator pada sasaran Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah mengalami penurunan pada tahun 2017 mengalami 

penurunan dan pada tahun 2019  meningkat dengan mencapai 121% dari 35 

% yang ditargetkan. 

 
Tabel III.B.3 

Perbandingan Kinerja Sampai Tahun ini degan target Jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi. 

No 
Sasaran / Indikator 

Kinerja 
Realisasi 

2019 

Target 
Akhir 
Renstra 
2023 

% Capaian 
2019 
terhadap 
target 
akhir 
2023 

1 

Persentase Aparat 
Pengawasan yang 
Memiliki Sertifikat 
Auditor/P2UPD 

42,5 45 94,44 

 

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018-

2023, pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Aparat Pengawasan yang 

Memiliki Sertifikat Auditor/P2UPD dibandingkan dengan target akhir jangka 

menengah Tahun 2023 sebesar 94,44%. 
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Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Penyebab tercapainya target ini adalah tersedianya peluang bagi 

pegawai Inspektorat untuk mengikuti pembentukan auditor, baik melalui 

diklat pembentukan maupun melalui ujian inpassing. Selain itu, tercapainya 

target ini juga didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai.  

 
Analisa atas Efisien Penggunaan Sumber Daya 

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 2019 

untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah adalah sebesar Rp 508.940.000,- dari angaraan tersebut 

terealisasi Rp454.136.627,- atau 89,23% dengan capaaian kinerja 100% 

sehinggga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,77%. 

 
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiataan yang menunjang keberhasilan pencapaiaan 

sasaran Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 

adalah 1 Program dan 2 kegiatan yaitu : Program Peningkatan Profesionalisme 

tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan  dengan kegiatan Pelatihan 

Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan serta Pelatihan 

tekniis pengawasaan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 

 
Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas pengawasan 

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator sebagai ukuran 

keberhasilan, yaitu :  

1. Persentase Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare 

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan dan/atau 

keputusan yang dilakukan oleh pimpinan obrik yang diperiksa dan/atau 

pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil 

pemeriksaan. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan 

bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan dan setiap 

pimpinan instansi bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil  

pemeriksaan. Selanjutnya, menjadi tugas Inspektorat untuk menelaah 

bukti tindak lanjut dan menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi 
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telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang termuat dalam Laporan 

Hasil Pemeriksaan. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan penyelesaian tindak lanjut yaitu jumlah rekomendasi yang 

ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan/auditi. Capaian kinerja tahun 

2019 penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seperti pada tabel 

berikut. 

 
Tabel III.B.4 

Capaian Indikator Persentase Penyelesaian  Tindak lanjut 
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare 

 
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019 Persentase 

Target Realisasi 

1 Persentase 
Penyelesaian  Tindak 
lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat Daerah 
Kota Parepare 

% 60 61,02 101,70 

 

Capaian kinerja Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare tergolong sangat tinggi. 

Dari total 236 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 144 

rekomendasi atau sebesar 61,02%. 

 
Tabel III.B.5 

Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare dibandingkan 

dengan Capaian Tahun-tahun Sebelumnya 
 

No 
Sasaran / Indikator 

Kinerja 
Tahun 

2017 2018 2019 

1 

Persentase Penyelesaian  
Tindak lanjut 
Rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan Inspektorat 
Daerah Kota Parepare 

128,08 57,45 101,70 
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Tabel III.B.6 

Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun ini 
Dibandingkan dengan Target di Jangka Menengah dalam Renstra 

 

No 
Sasaran / Indikator 

Kinerja 
Realisasi 

2019 

Target 
Akhir 
Renstra 
2023 

% Capaian 
2019 
terhadap 
target akhir 
2023 

1 

Persentase 
Penyelesaian  Tindak 
lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat Daerah 
Kota Parepare 

61,02 80 76,28 

 

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 

2018-2023, pencapaian kinerja untuk indikator Penyelesaian  Tindak 

lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare 

dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2023 sebesar 

76,28%. 

Keberhasilan pencapaian indikator Penyelesaian  Tindak lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare 

dicapai dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

• Monitoring/pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

langsung ke obyek pemeriksaan dengan tujuan menggali informasi 

terkait kendala penyelesaian tindak lanjut dan memberikan 

masukan/asistensi umtuk percepatan penyelesaian tindak lanjut. 

• Mengintensifkan pendampingan/fasilitasi penyelesaian tindak lanjut 

diantaranya melalui kegiatan pembahasan dan pemutakhiran tindak 

lanjut hasil pemeriksaan serta koordinasi secara aktif (lisan/tertulis) 

dengan obyek pemeriksaan/auditan untuk pemenuhan dokumen data 

dukung tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. 

 
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil dari kegiatan 

yang dijalankan. Pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kota Parepare 

didukung dengan aspek sumber daya yang dimiliki serta pemanfaatannya 

secara optimal. Tingkat efisiensi sumber daya indikator kinerja prosentase 

tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut : 



 

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kota Parepare 
Tahun 2019 

 

 

 

 

 

Tabel III.B.7 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2019 
 

Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian (%) 

Indikator Dana SDM Indikator Dana SDM Indikator Dana SDM 

Persentase Penyelesaian  

Tindak lanjut 

Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan Inspektorat 

Daerah Kota Parepare 

60% 918.360.000 6 61,02% 814.719.800 6 101,70% 88,71% 100% 
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Dari penggunaan sumber daya keuangan dan manusia, indikator 

kinerja sasaran bisa dikategorikan telah tercapai secara efisien. Hal ini 

terlihat dari capaian indikator kinerja mencapai 101,70% dibandingkan 

dengan capaian dana sebesar 88,71%. Dari sisi penggunaan sumber daya 

manusia, pemanfaatannya telah dilakukan secara optimal untuk 

mendukung pencapaian sasaran melalui kegiatan pengawasan. 

 
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun kegagalan 

Pencapaian Kinerja. 

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran prosentase penyelesaian 

tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan Kegiatan Tindak Lanjut 

Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dan 

Monitoring Pengawasan. Program/kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat 

Daerah Kota Parepare secara umum telah menunjang keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 

sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut. 
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Tabel III.B.8 

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi 
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2019 

 

Sasaran Indikator Target Realisasi Program Indikator Target Realisasi Kegiatan Indikator Target Realisasi 
Meningkatnya 
efektifitas 
pengawasan  

Persentase 
Penyelesaian  
Tindak lanjut 
Rekomendasi 
Hasil 
Pemeriksaan 
Inspektorat 
Daerah Kota 
Parepare 

60% 61,02% Program 
peningkatan 
sistem 
pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
kebijakan 
KDH 

Persentase 
Penyelesaian  
Tindak lanjut 
Rekomendasi 
Hasil 
Pemeriksaan 
Inspektorat 
Daerah Kota 
Parepare 

60% 61,02% Tindak 
lanjut hasil 
temuan 
pengawasan 

Jumlah 
laporan hasil 
pemutakhiran 
data tindak 
lanjut yang 
terbit 

1 1 

        Evaluasi 
berkala 
temuan 
hasil 
pengawasan 

Jumlah 
laporan hasil 
rapat 
koordinasi 
pengawasan 
(RAKORWAS) 

1 1 

        Monitoring 
Pengawasan 

Jumlah 
laporan hasil 
monitoring 
pengawasan 
pada SKPD 

12 12 
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2. Maturitas SPIP 

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP baik dari aspek 

perencanaan dan penerapannya. Penyelenggaraan SPIP diamanatkan 

dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang menyatakan 

Pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh mulai dari 

konsep, pedoman, implementasi sampai dengan pengukuran keberhasilan 

penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan indikator kinerja pada RPJMN Tahun 

2015 – 2019 Buku II, ditetapkan indikator kinerja tingkat maturitas 

implementasi SPIP di tahun 2019 mencapai level 3. Capaian indikator 

kinerja maturitas SPIP pada tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut: 

 
Tabel III.B.9 

Capaian Indikator Maturitas SPIP Tahun 2019 
 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2019 
Persentase 

Target Realisasi 
1 Maturitas SPIP Level 3 2 66 

 
Nilai maturitas SPIP diperoleh dari hasil penilaian Tim Quality 

Assurance BPKP terhadap 25 fokus maturitas yaitu lingkungan 

pengendalian (8 fokus), penilaian risiko (2 fokus), kegiatan pengandalian 

(11 fokus), informasi dan komunikasi (2 fokus) dan pemantauan (2 fokus). 

Adapun simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai 

dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut. 

 
Tabel III.B.10 

Interval Nilai Tingkat Maturitas SPIP 
 

Level Tingkat Maturitas Interval Nilai 

0 Belum Ada Nilai < 1,0 
1 Rintisan 1,0 ≤ Nilai < 2,0 
2 Berkembang 2,0 ≤ Nilai < 3,0 
3 Terdefinisi 3,0 ≤ Nilai < 4,0 
4 Terkelola dan Terukur 4,0 ≤ Nilai < 4,5 
5 Optimum 4,5 ≤ Nilai ≤ 5,0 

 

Nilai maturitas SPIP Tahun 2019 sesuai hasil self assesment dan 

telah dilakukan quality assurance BPKP yaitu sebesar 2,….. atau 

“Berkembang” yang berada pada level 2. Tingkat maturitas “terdefinisi” 

secara umum menunjukkan praktik pengendalian telah terdokumentasi 

namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai. Perbandingan indikator 
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maturitas SPIP dengan target akhir Renstra sebagaimana digambarkan di 

bawah ini. Dari hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaran SPIP, 

hal yang perlu diupayakan kedepan untuk meningkatkan maturitas ke 

tingkat berikutnya yakni melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan 

atas semua kebijakan/pedoman terkait dengan unsur dan sub unsur 

penilaian maturitas SPIP. 

Realisasi tingkat kematangan penyelenggaraan/maturitas SPIP 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada 

tahun 2017 tingkat maturitas SPIP memperoleh skor 1,926 dan pada tahun 

2018 meningkat menjadi 3,082. Realisasi kinerja indikator maturitas SPIP 

tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana 

diuraikan pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel III.B.11 

Realisasi Kinerja Indikator Maturitas SPIP dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya 

  

No Sasaran / Indikator 
Kinerja 

Tahun 

2017 2018 2019 

1 Maturitas SPIP Level 1 Level 2 Level 2 
 

Capaian tahun 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah 

Tahun 2023 sebagaimana dalam Renstra yaitu 100% atau ditargetkan 

pada tahun 2023 maturitas SPIP mencapai level 3 dan pada tahun 2019 

maturitas SPIP berada pada level 2. 

 
Tabel III.B.12 

Perbandingan Indikator Kinerja Maturitas SPIP 
Dengan Target Akhir Renstra 

 

No 
Sasaran / Indikator 

Kinerja 
Realisasi 

2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2023 

% Capaian 
2019 

terhadap 
target 
akhir 
2023 

1 Maturitas SPIP Level 2 Level 3 Level 2 
 
 

3. Prosentase penanganan kasus pengaduan 

Penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, definisinya adalah proses kegiatan 
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yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelahaan, penyaluran, 

konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut 

dan pengarsipan. Indikator kinerja ini mengukur kinerja penanganan 

pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan yaitu pengaduan 

masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi 

terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 

oleh aparatur negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2019 terdapat 

23 pengaduan yang diterima oleh Inspektorat baik yang diterima langsung, 

berasal dari disposisi Walikota dan Wakil Walikota, instansi pemerintah 

maupun dari masyarakat. Dari 23 pengaduan tersebut sudah 

ditindaklanjuti dengan 15 pemeriksaan dan 8 klarifikasi, sehingga capaian 

kinerja mencapai 100%. 

 
Tabel III.B.13 

Capaian Indikator Prosentase Penanganan Kasus Pengaduan  
Tahun 2019 

 

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019 Persentase 

Target Realisasi 
1 Prosentase 

penanganan 
kasus pengaduan 

 

% 

 

90 

 

100 

 

111,11 

 

Pencapaian indikator ini dapat dikategorikan baik. Dilihat dari 

jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kota Parepare pada 

tahun 2019 yaitu sebanyak 23 kasus, jumlahnya meningkat dari tahun 

2018 yaitu 20 kasus. Adapun realisasi penanganan kasus tahun 2019 dan 

tahun sebelumnya serta realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan target 

jangka menengah disajikan pada tabel dan gambar berikut. 

 
 

Tabel III.B.14 

Indikator Prosentase Penanganan Kasus Pengaduan Tahun 2019 
dan Tahun Sebelumnya 

 

No 
Sasaran / Indikator 

Kinerja 
Tahun 

2017 2018 2019 

1 
Prosentase Penanganan 

Kasus Pengaduan 
100% 100% 100% 

 

Keberhasilan indikator prosentase penanganan kasus 

pengaduan mencapai 100% didukung dengan komitmen pimpinan untuk 
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meningkatkan pelayanan melalui penanganan pengaduan secara cepat, 

tepat dan tertib. Hal ini dilakukan dengan menempatkan penanganan 

pengaduan masyarakat sebagai prioritas kegiatan yang harus segera 

dilaksanakan. 

 
Analisis Efisien Penggunaan Sumberdaya 

Anggaran yang direncanakan pada perjanjian kinerja tahun 

2019 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik secara 

Optimal ini adalah sebesar Rp80.000.000,- dengan realisasi sebesar  

Rp65.604.500 atau 82,01% dengan capaan kinerja 100% sehinggga terjadi 

efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,99%. 

 
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiataan yang menunjang keberhasilan pencapaiaan 

sasaranMeningkatkan Pelayanan Publik secara Optimal ini adalah 1 

Program dan 1 kegiatan yaitu : Program Mengintensifkan penanganan 

pengaduan masyarakat dengan kegiatan penanganan pengaduan 

masyarakat. 

 

Sasaran 3: Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan  

Indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini berupa pencapaian 

level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-

tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur terkait yaitu : kapasitas, 

kewenangan dan kompentensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang 

harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. 

Peningkatan kapabilitas APIP tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019, dimana 

diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level 3 pada Tahun 2019. 

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian Internal Audit Capability 

Model (IA-CM) dikelompokkan ke dalam 5 level yaitu Level 1 (Initial), Level 

2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed) dan Level 5 

(Optimizing).  

Penetapan level kapabilitas APIP dilakukan menggunakan hasil 

penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian divalidasi oleh Tim 

Penjaminan Kualitas BPKP. Penilaian dilakukan atas 6 (enam) elemen yaitu 

peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas 

dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata 
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kelola. Pada Tahun 2018, Inspektorat telah melakukan penilaian mandiri 

tingkat kapabilitas APIP pada bulan November 2019. Dari penilaian 

tersebut, level APIP Inspektorat Daerah Kota Parepare memperoleh hasil 

level 3 yang berarti APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis 

suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, 

manajemen risiko dan pengendalian intern. Hasil penilaian mandiri ini 

masih dalam proses Quality Assurance (QA) oleh tim dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Kapabilitas APIP level 3 mempunyai karakteristik antara lain : 

• Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, 

didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan 

infrastruktur organisasi; 

• Manajemen serta praktik professional APIP telah mapan dan seragam 

diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern.; 

• Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola 

dan risiko yang dihadapi; 

• APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradissional 

menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan 

memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko; 

• Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan 

pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta 

• Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai standar audit. 

 
Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kompetensi 

dan profesionalisme aparatur pengawasan intern sebagaimana 

ditabulasikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel III.B.15 

Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2019 

 

No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2019 Persen-
tase Target Realisasi 

1 Level Kapabilitas APIP Level 3 3 100 

*Hasil Penilaian Mandiri/Self Assessment. 

 
Realisasi atas indikator level kapabilitas APIP mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, setelah 

dilakukan quality assurance dari Tim BPKP kapabilitas APIP Kota 

Parepare berada pada level 2 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 

level 3 berdasarkan hasil penilaian mandiri. Pencapaian kapabilitas APIP 
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pada level 3 juga sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 Bidang 

Aparatur Negara, dimana pada Tahun 2019 tingkat kapabilitas APIP 

ditargetkan berada pada level 3.  

Realisasi kinerja indikator level kapabilitas APIP Tahun 2018 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka 

menengah serta dibandingkan dengan RPJMN 2015-2019 sebagaimana 

dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel III.B.16 

Capaian Kinerja Indikator Level Kapabilitas APIP dibandingkan 
dengan Capaian Tahun-tahun Sebelumnya 

 

No Sasaran / Indikator 
Kinerja 

Tahun 

2017 2018 2019 

1 Level Kapabilitas APIP 2 2 3 

  

Tabel III.B.17 

Capaian Kinerja Indikator Level Kapabilitas APIP Tahun ini 
Dibandingkan dengan Target di Jangka Menengah dalam Renstra 

 
No Sasaran / Indikator 

Kinerja 
Realisasi 

2019 
Target 
Akhir 
Renstra 
2023 

% Capaian 
2019 
terhadap target 
akhir 2023 

1 Level Kapabilitas APIP 3 3 100 

 

 
Tabel III.B.18 

Realisasi Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan    Target Nasional 

 

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 
Tahun 
2019 

Target 
2019 

RPJMN 

% Capaian 

1 Level Kapabilitas 
APIP 

Level 3 3 100 

 

Pencapaian indikator kinerja level kapabilitas APIP yang 

mencapai 100% didukung oleh upaya-upaya sebagai berikut : 

• Membentuk satuan tugas peningkatan kapabilitas APIP yang bertugas 

menyusun dan menjamin pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP 

melalui pemenuhan dokumen infrastruktur. 

• Melakukan studi orientasi dengan Inspektorat yang sudah mencapai 

level 3. 
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• Melakukan koordiansi dengan BPKP untuk percepatan peningkatan 

level APIP. 

• Menyiapkan data dukung pemenuhan menuju level 3. 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya 

kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern 

menggunakan dana sebesar Rp100.974.493,00 atau sebesar 73,81% dari 

anggaran sebesar Rp136.800.000,00. Dari penggunaan sumber daya 

keuangan dan manusia, indikator kinerja ini bias dikategorikan efisien 

dengan rasio 26,19%, hal ini dilihat dari capaian indikator yang lebih 

tinggi dari capaian dana yang digunakan. Dari sisi penggunaan SDM, 

pemanfaatannya dilakukan dengan optimal dengan melibatkan seluruh 

komponen pegawai Inspektorat dalam rangka peningkatan kapabilitas 

APIP. 

 
Tabel III.B.19 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Level 
Kapabilitas APIP Tahun 2019 

 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Target Realisasi Capaian (%) 

Indik
ator 

Dana 
(juta) 

SDM Indika 
tor 

Dana 
(juta) 

SDM Indika 
tor 

Dana SDM 

Level 
Kapabilitas 
APIP 

Level 
3 

130 40 Level 3 98 40 100 75,38 100 

 
 
 

C. Realisasi Anggaran 

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan, Inspektorat 

Daerah Kota Parepare cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah 

Kota Parepare pada tahun anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran melalui 

APBD Perubahan sebesar Rp5.424.711.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp5.111.202.702,00 atau mencapai 94,22% dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel III.B.20 

Realisasi Anggaran Tahun 2019 
 

No. Program/kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
% 

1. Belanja tidak langsung 2.393.111.000 2.451.082.832 102,42 
2. Belanja langsung 3.031.600.000 2.660.119.870 87,75 

J U M LA H 5.424.711.000 5.111.202.702 94,22 
 

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran Inspektorat Daerah 

Kota Parepare Tahun Anggaran 2019 melalui belanja langsung didukung 

dengan program dan kegiatan. Realisasi anggaran Tahun 2019 untuk 

mendukung pencapaian sasaran diuraikan pada tabel berikut. 

 
Tabel III.B.21 

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kota Parepare 
Tahun Anggaran 2019 

 
No Sasaran /Program/kegiatan Anggaran 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah 
 a. Program peningkatan sistem 

pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH 

918.360.000  814.719.800  88,71 

  Pelaksanaan pengawasan 
internal secara berkala 

374.360.000  368.201.800  98,36 

  Tindak lanjut hasil temuan 
pengawasan 

30.000.000  29.509.400  98,36 

  Evaluasi berkala temuan 
hasil pengawasan 

35.000.000  29.481.500  84,23 

  Evaluasi Dana BOS dan Dana 
Alokasi Khusus 

60.000.000  56.149.800  93,58 

  Monitoring Pengawasan 70.000.000  67.597.800  96,57 

  Review Rencana Kerja 
Anggaran 

60.000.000  55.786.000  92,98 

  Reviu LAKIP 15.000.000  14.999.300  100 

  Reviu RKPD 20.000.000  17.491.300  87,46 
  Reviu Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 
30.000.000  29.457.300  98,19 

  Evaluasi Kinerja PPD 
(EKPPD) 

30.000.000  11.927.800  39,76 

  Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 

12.000.000  8.960.000  74,67 

  Monitoring dan Evaluasi 
Pengadaan Barang dan Jasa 

30.000.000  22.779.300  75,93 

  Evaluasi SPIP 30.000.000  23.810.000  79,37 

  Evaluasi PPRG 20.000.000  17.816.500  89,08 

  Evaluasi Pelayanan Publik 30.000.000  14.479.800  48,27 
  Koordinasi TP4D dengan 

Kejaksaan 
 

20.000.000  5.200.000  26 
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No Sasaran /Program/kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Monitoring dan Evaluasi 
Laporan Gratifikasi 

11.000.000  10.989.400  99,90 

  Monitoring dan Evaluasi 
Pencegahan Korupsi 

15.000.000  13.776.900  91,85 

  Verifikasi LHKASN 11.000.000  10.998.900  99,99 

  Penilaian Zona Integritas 15.000.000  5.307.000  35,38 
      

 b. Program Mengintensifkan 
penanganan pengaduan 
masyarakat 

80.000.000  65.604.500  82,01 

  Penanganan Pengaduan 
Masyarakat 

80.000.000  65.604.500  82,01 

      

2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan intern 
 a. Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 
550.100.000  472.403.255  85,88 

  Pengadaan perlengkapan 
gedung kantor 

25.000.000  24.970.000  99,88 

  Pengadaan peralatan gedung 
kantor 

44.500.000  42.099.610  94,61 

  Pengadaan meubelair 15.000.000  14.547.500  96,98 

  Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

20.000.000  20.000.000  100 

  Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional 

189.600.000  165.928.145  87,51 

  Pemeliharaan rutin/berkala 
mebeleur 

6.000.000  6.000.000  100 

  Rehabilitasi sedang/berat 
gedung kantor 

200.000.000  198.858.000  99,43 

  DED Gedung Kantor 
Inspektorat 

50.000.000  - - 

      

 b. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

55.000.000  33.191.000  60,35 

  Pendidikan dan Pelatihan 
Formal 

25.000.000  9.898.500  39,59 

  Bimbingan teknis 
implementasi peraturan 
perundang-undangan 

30.000.000  23.292.500  77,64 

      

 c. Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

40.000.000  38.627.900  96,57 

  Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

6.000.000  5.999.500  99,99 

  Penyusunan Anggaran SKPD 6.000.000  6.000.000  100 

  Penyusunan RENJA SKPD 6.000.000  5.999.000  99,98 
  Penyusunan Laporan 

Evaluasi Kinerja SKPD 
6.000.000  6.000.000  100 

  Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pengarusutamaan Gender 
SKPD 

6.000.000  5.999.000  99,98 
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No Sasaran /Program/kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000  8.630.400  86,30 

      
 d. Program Peningkatan 

Profesionalisme tenaga 
pemeriksa dan aparatur 
pengawasan 

508.940.000  454.136.627  89,23 

  Pelatihan pengembangan 
tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan 

282.720.000  240.457.127  85,05 

  Pelatihan teknis pengawasan 
dan penilaian akuntabilitas 
kinerja 

226.220.000  213.679.500  94,46 

      

 e. Program Penataan dan 
Penyempurnaan kebijakan 
sistem dan prosedur 
pengawasan 

280.000.000  224.373.700  80,13 

  Sinergitas pelaksanaan 
pengawasan dengan aparat 
pengawasan internal 
pemerintah (APIP) 

50.000.000  27.982.800  55,97 

  Penilaian Peningkatan 
Kapabilitas APIP 

80.000.000  69.795.000  87,24 

  Penerapan dan Pengawasan 
Kawasan Bebas Korupsi 

100.000.000  90.776.900  90,78 

  Peningkatan 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 

50.000.000  35.819.000  71,64 

      

3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan 
keuangan 

 a. Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

599.200.000  557.063.088  92,97 

  Penyediaan jasa surat 
menyurat 

20.000.000  20.000.000  100 

  Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

70.000.000  45.243.684  64,63 

  Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas/operasional 

16.800.000  13.585.000  80,86 

  Penyediaan jasa administrasi 
keuangan 

153.400.000  150.249.000  97,95 

  Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 

22.000.000  14.400.000  65,45 

  Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 

13.000.000  12.416.000  95,51 

  Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 
 

3.500.000  3.500.000  100 

  Penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang-
undangan 

25.000.000  23.635.000  94,54 

  Penyediaan bahan logistik 
kantor 

10.000.000  10.000.000  100 
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No Sasaran /Program/kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Rapat-rapat kordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

200.000.000  199.847.324  99,92 

  Penyediaan Operasional 
Administrasi 
Kesekretariatan/Perkantora
n 

34.500.000  34.499.400  100 

  Penunjang kegiatan rapat 
kesekretariatan 

30.000.000  29.341.000  97,80 

  Penyediaan Jasa BPJS 
Ketenagakerjaan 

1.000.000  346.680  34,67 

J U M L A H 3.031.600.000 2.660.119.870 87,75 

 
 

Penyerapan anggaran belanja langsung tahun 2019 untuk mendukung 

pencapaian IKU sebesar Rp2.660.119.870,00 atau sebesar 87,75% dari total 

anggaran yang dialokasikan. Dari penyerapan anggaran sebesar 87,75%, 

dengan rata-rata realisasi capaian kinerja 86,76%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan dengan efektif 

dan efisien, yaitu target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan 

pemanfaatan anggaran dilakukan seoptimal mungkin untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota 

Parepare Tahun 2019 disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah 

ditetapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian 

tujuan instansi serta perwujudan good governance. Berdasarkan pengukuran 

kinerja terhadap sasaran, sebagian besar target kinerja sudah bisa dicapai. 

Pencapaian kinerja tahun 2019 merupakan pencapaian tahun pertama yang 

ingin diwujudkan sesuai dengan rencana strategis Inspektorat Daerah Kota 

Parepare 2018-2023. Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2019 sudah 

dilaksanakan dengan baik dan masuk dalam kategori Tinggi yaitu rata-rata 

86,76%. Secara umum hasil capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penetapan target tahun 2019, dari 5 (lima) Indikator Kinerja 

Utama (IKU) terdapat 3 (tiga) IKU yang capaiannya melebihi target, 1 

(satu) IKU sesuai target dan 1 (satu) IKU tidak memenuhi target. 

2. IKU yang melebihi target yaitu Persentase  Aparat Pengawasan yang telah 

memiliki sertifikat kompetensi, Persentase Penyelesaian  Tindak lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare, dan 

Prosentase penanganan kasus pengaduan. 

3. Sebanyak 1 (satu) indikator yang sesuai target yaitu Level Kapabilitas 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Walaupun indikator 

Persentase Penyelesaian  Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Inspektorat Daerah Kota Parepare secara rata-rata capaiannya 95,74%. 

4. Sebanyak 1 (satu) indicator tidak memenuhi target yang telah ditetapkan 

yaitu level maturitas SPIP. 

Capaian kinerja selama tahun 2019 tersebut didukung dengan 

anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019. Pengukuran terhadap 

akuntabilitas bidang keuangan, belanja langsung pada program dan kegiatan 

tahun 2019 diperoleh realisasi pemanfaatan anggaran sebesar 87,75% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan kegiatan yang dilakukan telah 

berjalan efektif dari segi pencapaian fisik kegiatan dan efisien dari 

penggunaan anggaran. 

Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh beberapa 

faktor, diantaranya : 
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1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam memberikan respon dan 

tanggapan yang baik; 

2. Peningkatan kapabilitas APIP melalui penerapan standar dan kode audit 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengiriman peserta diklat 

pengawasan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pengawas; 

3. Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut melalui pemantauan dan 

pembahasan bersama antara aparatur pengawas dengan auditan serta 

koordinasi yang baik dengan mitra kerja dalam rangka percepatan 

penyelesaian tindak lanjut; 

4. Mengoptimalkan fungsi pelayanan melalui layanan konsultasi (consulting 

center). 

Dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya, 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang telah diambil. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pengawasan antara lain : 

1. Peran layanan telah mengalami peningkatan seiring dengan adanya 

peningkatan kapabilitas APIP, namun dari segi kualitas dan kuantitas SDM 

belum mencukupi. Dari segi kuantitas, jumlah aparatur pengawasan yang 

belum ideal sesuai dengan beban kerja (berdasarkan analisis perhitungan 

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-

971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan 

Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 

Sedangkan dari segi kualitas, saat ini Inspektorat baru melakukan post 

audit, reviu dan pengawasan lainnya, namun untuk probity audit dan 

pengawasan secara real time perlu ditingkatkan terus kompetensi sesuai 

dengan tuntutan peran yang dibebankan. 

2. Tindak lanjut hasil pengawasan belum tepat waktu yang disebabkan 

kurangnya komitmen obrik terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil 

temuan pengawasan. 

3. Perkembangan kebijakan dan peraturan/ketentuan yang dinamis 

dibidang pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa, serta 

beragamnya subtansi kegiatan yang diawasi, menuntut adanya 

penyempurnaan pedoman pengawasan bagi APIP. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, beberapa solusi yang 

telah ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare, sebagai berikut : 

1. Melakukan penugasan pengawasan serta mengoptimalkan anggaran, 

sarana dan prasarana yang ada berdasarkan skala prioritas; 
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2. Mengoptimalkan consulting center dalam rangka pembinaan oleh APIP 

dalam perannya sebagai counseling partner and quality assurance; 

3. Evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan yang ada sehingga 

sesuai dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan infrastuktur 

pengawasan; 

4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawasan dengan memfasilitasi tenaga 

pemeriksa melalui pelatihan, studi banding, PKS, workshop maupun 

pengembangan profesi lainnya. 

 
B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum secara 

optimal tercapai, maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh langkah-

langkah yang konkrit untuk peningkatan kinerja. Rencana aksi yang akan 

dilakukan antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (IKU, Renstra) serta 

pelaksanaan pengukuran kinerja yang terdokumentasi dengan baik dalam 

rangka meningkatkan nilai SAKIP; 

2. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan pengawasan intern 

sesuai dengan standar dan praktik profesionalnya; 

3. Meningkatkan penyelenggaran SPIP, dengan melakukan pembinaan 

pendampingan dan pemantauan penyelenggaraan SPIP tingkat SKPD 

lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare; 

4. Memanfaatkan hasil evalusi kinerja/LKjIP sebagai bahan perbaikan 

pelaksanaan kegiatan; 

5. Mendorong obyek pemeriksaan untuk lebih proaktif dalam penyelesaian 

tindak lanjut melalui peningkatan volume pendampingan, pemantauan 

dan rapat koordinasi pengawasan serta penatausahaan atas temuan hasil 

pemeriksaan berbasis Teknologi Informasi; 

6. Mengupayakan Inspektorat menjadi Lembaga APIP Kota Parepare yang 

berperan efektif pada pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, 

diantaranya dengan: 

a. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja 

pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan kinerja, penanganan 

pengaduan masyarakat, reviu, evaluasi serta kegiatan pengawasan 

lainnya; 

b. Memfasilitasi kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Parepare 

dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan 
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efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

intern pemerintah; 

c. Melaksanakan pengawasan tata kelola pemerintahan melalui 

penegakan integritas diantaranya penanganan laporan gratifikasi, 

penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan dan 

penanganan Wisthle Blowing System, serta pendampingan unit kerja 

dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBK/WBBM). 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah 

Kota Parepare Tahun 2019. Laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, 

namun setidaknya dapat dijadikan gambaran untuk melihat kinerja 

Inspektorat Daerah Kota Parepare di Tahun 2019. Akhirnya kami berharap 

LKjIP ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

INSPEKTUR DAERAH 
KOTA PAREPARE, 

 
 
 
 

MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH 
Pangkat  : Pembina Utama Muda 
NIP           : 19651215 199303 1 013 
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