RINGKASAN

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten
Jeneponto merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakannya dalam pengelolaan sumber
daya yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 dapat diukur dengan cara
membandingkan antara perencanaan dengan realisasi pencapaian dari sasaran
strategis

dan

merupakan

sarana

Evaluasi

terhadap

implementasi

Program/Kegiatan.
Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Jeneponto mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan
kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas instansi pemerintah. LKjIP
Inspektorat Kabupaten Jeneponto ini merupakan pertama yang mengacu pada
Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Pemerintah

Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023.
Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil
yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai
dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan
dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana evaluasi
dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta
peningkatan kinerja ke depan.
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jeneponto tahun 20182023 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam
mewujudkan

Visi

Kabupaten

Jeneponto

“JENEPONTO

SMART

2023”

(BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) melalui misi ke 2 dan misi ke 6,
yaitu:


Misi Ke 2: Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan
yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.



Misi Ke 6 : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien,
produktif, transparan dan akuntabel’.
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Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Inspektorat Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 yaitu:
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
3. Meningkatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat.
Dengan mendasarkan pada seluruh dokumen perencanaan, Inspektorat
Kabupaten Jeneponto metetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU),
yaitu:
1. Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP “B”, tahun 2021 terealisasi
106%.
2. Persentase Tindak Lanjut Temuan, tahun 2021 terealisasi 100%
3. Level Kapabilitas APIP, tahun 2021 terealisasi 100%
4. Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, tahun 2021 terealisasi
93,75%.
Secara umum pencapaian Kinerja sasaran pada Inspektorat Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2021 diperoleh nilai rata – rata pencapaian Kinerja
Anggaran 99,94% termasuk kategori sangat baik.
Untuk

Mendukung

pencapaian

tujuan

dan

sasaran,

maka

telah

dialokasikan anggaran untuk program dan kegiatan melalui dana APBD sebesar
Rp.11.269.056.456,-

yang

terbagi

atas

Belanja

Operasional

sebesar

Rp.11.029.456.456,- terealisasi sebesar Rp.10.873.991.206,- atau persentase
pencapaian rencana tingkat capaian dana mencapai 98,59%%. Serta Belanja
Modal yang dialokasi Anggaran sebesar Rp.239.600.000,- dengan Realisasi
sebesar Rp.74.047.600-. Atau sekitar 30,90%. Secara keseluruhan realisasi
anggaran di Inspektorat untuk tahun 2021 sekitar 97,15%,
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG
Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik
dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pemerintah
dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Akuntabilitas

merupakan

sebuah

wujud

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu
media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
yang dilaksanakan secara periodik.
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto
Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN
dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good

governance) di Indonesia.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai
perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga
berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk
menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
Dalam

rangka

pemenuhan

kewajiban

sebagaimana

tersebut

diatas,

Inspektorat Kabupaten Jeneponto, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) tahun 2021, yang merupakan laporan Ketiga dari lima tahun perencanaan
strategis yang akan datang.
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1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat
Kabupaten Jeneponto ini adalah mendeskripsikan praktek-praktek akuntabilitas
kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2021.
Tujuan disusunnya LKjIP Inspektorat Kabupaten Jeneponto adalah sebagai
berikut:
1.

Bahan pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Jeneponto sebagai pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah

kepada Bupati Jeneponto terkait kinerja

Inspektorat Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021.
2.

Sebagai bahan evaluasi bagi Inspektur untuk memperbaiki kinerja Inspektorat
Kabupaten Jeneponto ditahun-tahun yang akan datang.

3.

Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan daerah.
Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan maupun penyampaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Jeneponto
Tahun 2021, mencakup hal-hal sebagai berikut :
1.

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, LKjIP Tahun
2021 adalah sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten
Jeneponto atas pencapaian kinerja selama tahun 2021. Capaian kinerja yang
dilaporkan adalah penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam
mewujudkan Visi, Misi dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana
Stategis Inspektorat Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

2.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, LKjIP Tahun 2021
adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen Inspektorat
Kabupaten Jeneponto. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen
Inspektorat Kabupaten Jeneponto dapat merumuskan strategi pemecahan
masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3.

DASAR HUKUM
1. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
4. Peraturan Menteri 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;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungisonal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 03 Tahun 2006 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 No. 151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2016 Nomor 246);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jeneponto Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Jeneponto.
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1.4.

GAMBARAN ORGANISASI
Inspektorat Kabupaten Jeneponto terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah
daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan

urusan

pemerintah

di

daerah,

pelaksanaan

pembinaan

atas

penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta
melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.
Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
1. Inspektur (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) yang membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV.a)
b. Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (Eselon IV.a); dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a).
d. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa)
e. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa)
f.

Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa)

g. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa)
h. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi (Eselon IIIa)
i.

Kelompok Jabatan Fungsional
Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat

sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun
2020 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

INSPEKTUR
(1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan

kebijakan

teknis

bidang

pengawasan

dan

fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
(3) Uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Inspektorat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Inspektorat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengooordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan
integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan
Inspektorat Kabupaten;
g. menyelenggarakan urusan pengawasan kabupaten;
h. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian
lingkup Inspektorat Kabupaten;
i.

mengendalikan pengelolaan keuangan Inspektorat Kabupaten;

j.

menyelenggarakan urusan umum Inspektorat Kabupaten;
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k. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah lingkup Inspektorat Kabupaten;
l.

mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan
dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya
keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam
lingkup kerja dan kewenangan Inspektorat Kabupaten;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;
n. menyelenggarakan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

lembaga

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas
dan fungsi;
o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan
q. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai

dengan

bidang

tugasnya

untuk

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas.
SEKRETARIS
(1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok
menyiapkan

bahan

penyelenggaraan

dan

koordinasi

pelaksanaan

pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional
kepada semua unsur lingkup Inspektorat Kabupaten.
(2)

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :
a.

penyiapan

bahan

pengoordinasian

perumusan

kebijakan

dan

peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengawasan;
b.

penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan strategis
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat;

c.

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan Pengawasan;
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d.

penyiapan bahan pelayanan dan dukungan administrasi keuangan,
kepegawaian, peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit
kerja lingkup Inspektorat.

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3)

Rincian tugas sebagai berikut:
a.

menyusun rencana kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c.

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d.

menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e.

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan;

g.

menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan
aparat pengawasan fungsional daerah;

h.

menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

i.

melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan
rumah tangga;

j.

melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan urusan perlengkapan;

k.

melaksanakan pengorganisasian penyiapan bahan dan penyusunan
RKA, DPA, LAKIP/SAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen
perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

l.

menyelenggarakan

koordinasi dan

konsultasi dengan

lembaga

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan
tugas dan fungsi;
m.

menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
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n.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
dan

o.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(1)

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin Kepala Subbagian
mempunyai

tugas

pokok

menyiapkan

bahan

penyusunan

dan

pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan
menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, pengolahan data
pengawasan, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
(2)

Uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun

rencana

kerja

tahunan

Subbagian

Perencanaan

dan

Keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan penyiapan rencana/program kerja pengawasan;
g. melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
i.

melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
Inspektorat;

j.

melakukan penyusunan anggaran Inspektorat;

k. melakukan

pengelolaan

administrasi

penatausahaan

keuangan

inspektorat;

LKjIP INSPEKTORAT Kabupaten Jeneponto 2021

8

l.

melakukan

inventarisasi

berhubungan

dengan

permasalahan-permasalahan

perencanaan

dan

pelaporan

yang
keuangan

inspektorat;
m. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Subbagian
perencanaan dan keuangan
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau
nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan,
sesuai

dengan

bidang

tugasnya

untuk

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas.
SUB BAGIAN ANALISIS, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
(1)

Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut dipimpin Kepala Subbagian
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun,
mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat
pengawasan

fungsional

dan

melakukan

administrasi

pengaduan

masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
(2)

Rincian tugas sebagai berikut :
a.

menyusun rencana kerja tahun Subbagian Analisis, Evaluasi, dan
Tindak Lanjut untuk dijadikan acuan kerja;

b.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c.

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Sub Bagian Analisis, Evaluasi, dan Tindak Lanjut untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
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e.

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

melakukan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan evaluasi, dan
Tindak Lanjut;

g.

melakukan inventarisasi, analisis dan tindaklanjut hasil pengawasan
BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat
Kabupaten dan Pengawasan lainnya;

h.

melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;

i.

melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan;

j.

melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;

k.

menfasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

l.

memberikan

dukungan

terhadap

pelaksanaan

sistem

layanan

pengaduan masyarakat (SPAN-LAPOR);
m. memberikan dukungan terhadap operasional Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG);
n.

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja Analisis,
Evaluasi, dan Tindak Lanjut;

o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan
fungsi;
p. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
q.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Analisis,
Evaluasi, dan Tindak Lanjut dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r.

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
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SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(1)

Subbagian

Umum

dan

Kepegawaian

dipimpin

Kepala

Subbagian

mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan
surat menyurat dan urusan rumah tangga.
(2)

Rincian tugas sebagai berikut :
a.

menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
dijadikan acuan kerja;

b.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c.

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e.

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f.

melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan
kearsipan;

g.

melakukan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis
pelaporan;

h.

melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;

i.

melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

j.

mengontrol penerimaan dan pengelolaan surat-surat masuk dan
keluar;

k.

menyiapkan dan menyusun Standar Operasional Prosedur;

l.

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,
pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja subbagian
administrasi umum dan kepegawaian;

m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan
fungsi;
n.

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III DAN IV
(1)

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV dipimpin oleh Inspektur
Pembantu Wilayah yang mempunyai tugas pokok membantu Inspektur
dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah dan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

(2)

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV
mempunyai fungsi :
a. pengusulan program pengawasan diwilayah kerjanya;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan diwilayah kerjanya;
c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di
wilayah kerjanya;
d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
diwilayah kerjanya;
e. penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan inspektur sesuai

tugas dan

funginya
(3)

Rincian tugas sebagai berikut :
a.

menyusun rencana kerja tahun Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III
dan IV untuk dijadikan acuan kerja;

b.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c.

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan inspektur pembantu Wilayah I,II, III dan IV untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun

rancangan,

mengoreksi,

memaraf

dan/atau

menandatangani naskah dinas;
e.

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f.

mengusulkan program pengawasan diwilayah kerjanya;

g.

mengkoordinasikan dan memerintahkan pelaksanaan pengawasan
diwilayah kerjanya

h.

melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah diwilayah kerjanya;
i.

melaksanakan

pengawasan

terhadap

pemerintahan desa diwilayah kerjanya;
j.

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan diwilayah kerjanya;

k.

melaksanakan reviu kinerja dan keuangan;

l.

melaksanakan evaluasi kinerja dan keuangan;

m. melaksanakan pemantuan kinerja dan keuangan;
n.

melakukan asistensi dan pendampingan;

o. menyusun pedoman/standar dibidang pengawasan;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan
fungsi;
q.

menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

r.

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu
Wilayah I, II, III dan IV dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s.

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI

(1)

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu
Bidang Investigasi yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam
melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengawasan dengan tujuan
tertentu melaui audit investigasi.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
mempunyai fungsi :
a. perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan untuk
pencegahan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
b. perencanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
Pencegahan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
c. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan;
d. penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan.

(3)

Rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun

rencana

kerja

tahunan

Inspektur

Pembantu

bidang

Investigasi untuk dijadikan acuan kerja;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan

Inspektur

bidang

Investigasi

untuk

mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan koordinasi penanganan informasi media dan pengaduan
masyarakat

yang

terkait

dengan

dugaan

penyimpangan

yang

mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
g. mengumpulkan dan mengelola data/informasi pendukung kegiatan
pencegahan dan investigasi;
h. melakukan kegiatan pengumpulan data dan penanganan permintaan
audit investigasi;
i.

melakukan koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi;

j.

melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
korupsi;
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k. melakukan

koordinasi

pelaksanaan

kajian

terhadap

peraturan

perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan
korupsi;
l.

memberikan keterangan ahli dipersidangan dan keterangan saksi dalam
proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum
persidangan;

m. menyusun dan menyampaikan laporan audit investigasi serta laporan
kinerja bidang investigasi;
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau
nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dibawah unit kerjanya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Bidang
Investigasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
Tugas Inspektorat Kabupaten Jeneponto sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
berdasarkan ketentuan peraturan perunang - undangan.
Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam
menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan
formal maupun pendidikan non formal.
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a. Data Berdasarkan Jabatan
No.

Jabatan

1

Eselon II

2
3
4
5.
6.

Eselon III
Eselon IV
Fungsional Auditor
Fungsional P2UPD
Fungsional Umum
Jumlah

Jumlah
Formasi
Terisi
1
1
6
3
40
16
9
75

6
3
22
17
17
66

Kurang/
Lebih
-

Ket.

(16)
1
8
7

b. Data Berdasarkan Golongan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gol/R uang
Golongan IV/c
Golongan IV/b
Golongan IV/a
Golongan III/d
Golongan III/c
Golongan III/b
Golongan III/a
Golongan II/d
Golongan II/c
Golongan II/b
Golongan II/a
Jumlah

Jumlah
L
1
7
7
10
5
8
1
2
2
2
45

P
3
10
4
2
1
1
21

Jumlah

Ket.

1
10
17
14
7
8
1
3
3
2
66

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5.

Pendidikan
S3
S2
S1
D IV
D III
SLTA
Jumlah

Jumlah
L
17
22
1
5
45

P
15
4
1
1
21

Jumlah

Ket.

32
26
2
6
66

ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN
Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern
termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena
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pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat.
Inspektorat Kabupaten Jeneponto merupakan unsur pengawas pemerintah
daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan
pemerintahan yang good governenance.
Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten
Jeneponto dalam rangka mendukung visi dan misi, baik aspek strategis intenal
maupun ekstrernal sebagai berikut:
a. Aspek Peraturan

Perundang-Undangan, dukungan

peraturan

perundang-

undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsinya.
b. Aspek Kompetensi SDM, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi kualitas dan
kuantitas.
c. Aspek Produk Yang Dihasilkan, kekuatan Inspektorat kabuapten Jeneponto
tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan amanat
PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat strategis. Tugas
Inspektorat bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan
pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai
tujuan akuntabilitas.
d. Aspek Metode Pengawasan, perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan
yang

spesifik

dan

pemeriksaan/pengawasan,

membawa
reviu,

manfaat

evaluasi

dan

misalnya

program

monitoring,

pemberian

advis/saran serta konsulting dan kontrol internal.
e. Aspek Budaya Organisasi, yang meliputi integritas, professional, obyektif,
independent, dan perbaikan terus menerus.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Jeneponto
tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut
antara lain:
a. Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas yang belum merata;
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b. Belum Optimalnya pelaksanaan Audit;
c. Belum Optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan oleh SKPD;
e. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum
berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada Perangkat Daerah belum
maksimal dalam melaksanakan tupoksinya;
f.

Belum

optimalnya

implementasi

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Jeneponto;
g. Pengelolaan asset pemerintah Kabupaten Jeneponto oleh OPD khususnya
dalam pengelolaan administrasi kepemilikan serta inventarisasi aset masih
belum tertib;
h. Masih rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait
banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan;
i.

Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Jeneponto masih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten Jeneponto
mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:
a. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan
prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi
pengawasan.
b. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala OPD atas Tindak Lanjut hasil
temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
c. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugastugas pengendalian intern pemerintah.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1

PERENCANAAN STRATEGIS
a. Visi Misi
Sebuah organisasi harus memiliki suatu alat manajemen yang akan
menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak, dan
bagaimana cara menuju ke arah tersebut.
Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut.
Bupati

Jeneponto

terpilih

periode

2018-2023,

mempunyai

Visi

:

“JENEPONTO SMART 2023” (BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan).
Dalam rumusan visi kami tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai pokokpokok visi yaitu “SMART” yang merupakan akronim dari BERDAYA SAING, MAJU,
RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN.
Kabupaten Jeneponto yang SMART Secara utuh “Jeneponto SMART” dapat
dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan perkotaan kekinian yang
kita kenal dengan “SMART CITY/SMART REGENCY” yang akan ditransformasikan
menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan
lingkungan strategis daerah. SMART REGENCY kita maknai sebagai kabupaten yang
mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan
sumber daya lainnya sehingga warganya mampu hidup nyaman aman dan
berkelanjutan dengan berbasis ICT.
Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk
mempertegas kembali perwujudan Kabupaten Jeneponto yang telah memiliki aspek
mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai
daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan
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menjadi suatu ideal kabupaten di masa depan ada pun penjelasan dari kata kunci
visi diatas adalah:
1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing”
Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kondisi dimana Kabupaten Jeneponto
memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang tinggi diantara
daerah-daerah lain, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu,
daya saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran akan tingginya
produktivitas daerah, yang diwujudkan secara efektif, efisien, dan dilakukan
secara pintar (smart) dengan penguasaan TIK.
2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:
Maju dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki
tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta terwujudnya
keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai sebagai penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan mutakhir untuk mengatasi
permasalahan pembangunan daerah, maupun untuk menjamin terwujudnya
kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius”
Religius dimaknai sebagai kondisi dimana terwujudnya pemahaman dan
pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama islam, serta
pembinaan bagi warga masyarakat dan ASN baik secara formal maupun secara
informal.
4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”:
Berkelanjutan dapat dimaknasi sebagai kondisi dimana terjaminnya masa
depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup dengan segala
keanekaragaman hayatinya. Disamping itu, berkelanjutan juga dapat dimaknai
sebagai terwujudnya kesadaran kolektif terhadap kebersinambungan pembangunan
daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Adapun yang menjadi Misi Bupati Jeneponto 2018-2023 adalah :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan
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4. Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah
secara merata
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah
dan investasi yang berkeadilan
6. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif,
transparan dan akuntabel
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban
Inspektorat
Pemerintah

kabupaten

(APIP)

yang

Jeneponto

berfungsi

selaku

melakukan

Aparat
penilaian

Pengawas

Internal

independen

atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, yaitu :
VISI :
“JENEPONTO SMART 2023” (BerdayaSaing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)
Misi ke 2

Misi ke 6

Mewujudkan
peradaban
birokrasi
melalui tata kelola pemerintahan yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan
transparan

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan
Daerah
Yang
Efektif,
Efesien,
Produktif, Transparan Dan Akuntabel

Tujuan Misi Ke 2

Tujuan Misi ke 6

Meningkatkan kinerja
pelayanan publik

birokrasi

dan

Sasaran Misi ke 2
Meningkatnya
Pemerintah

Akuntabilitas

Meningkatkan
Kualitas
Kinerja
Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran Misi Ke 6
Kinerja

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan
dan Kualitas Penyajian Laporan
Keuangan Daerah

b. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi.
Tujuan yang dimaksudkan didalam LKjIP ini adalah hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi
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Inspektorat Kabupaten Jeneponto menggambarkan arah strategi organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Jeneponto.
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang akan dicapai
selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Jeneponto merumuskan
tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:
1. Terwujudnya Peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkup Pemerintah Daerah
2. Terwujudnya pembinaan dan Pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel
dalam pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur maka
Inspektorat Kabupaten Jeneponto menjabarkannya dalam sasaran-sasaran, yang
mencakup:
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
3. Meningkatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 5 (Lima) tahun mendatang
merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk
memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Adapun
Strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jeneponto adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan

kompetensi,

profesionalisme,

disiplin

dan

etika

aparat

pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Meningkatkan Pembinaan kepada OPD dengan mengedepankan fungsi
konsultan dan penjaminan mutu serta berupaya melakukan pencegahan secara
dini terjadinya penyimpangan.
3. Meningkatkan

pengelolaan

database

tindak

lanjut

rekomendasi

hasil

pemeriksaan
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
6. Meningkatkan sikap responsif Aparat pengawasan terhadap lingkungan
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Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan
dan petunjuk bagi segenap Aparatur Inspektorat Kabupaten Jeneponto untuk
melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran
pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.
Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan pelayanan publik oleh Perangkat
Daerah
2. Mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto
3. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawas Pemerintah Daerah dilaksanakan
melalui keikutsertaan Aparat Pengawas Pemerintah Daerah dalam Pendidikan
dan Diklat Teknis Kepengawasan maupun Ilmu pendukung lainnya.
4. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan

fungsional

dengan

menetapkan

peran

Inspektorat

sebagai

Consultant Partner.
5. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif dalam
pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan
fisik.
6. Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut
7. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP
8. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Aparat Pengawas Pemerintah
Daerah.
9. Mengembangkan pengawasan melalui pemanfaatan tekhnologi informasi.
10. Mengoperasionalkan

keterbukaan

informasi

sehingga

meningkatkan

kepercayaan terhadap Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

2.2

PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah
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kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jeneponto tahun 2021 adalah
sebagai berikut :
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1.

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan.

Persentase OPD yang
memiliki nilai SAKIP
“B”

30 %

2.

Meningkatnya kualitas
Pengawasan

Level Kapabilitas APIP

Level 2

Persentase Tindak
Lanjut Temuan

100 %

Persentase Kasus
pengaduan yang
ditindaklanjuti

100 %

3.

Meningkatnya penanganan
terhadap pengaduan
masyarakat.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar
Rp.11.269.056.456,- yang terbagi atas 3 program, untuk program rutin dianggaran
sebesar Rp.8.052.996.456,- dan anggaran teknis sebesar Rp.3.216.060.000,-.
Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program
sebagai berikut:
No
Program
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan
3 Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi
Total
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Anggaran (Rp)
8.052.996.456

Ket
Rutin

2.755.815.000
460.245.000

Teknis
Teknis

11.269.056.456
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan strategi kegiatan dalam
program pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto dan untuk mengukur atau menilai atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi
Pemerintah.
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan
predikat kinerja sebagai berikut :
Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Indikator Sasaran
No

Skala Capaian Kinerja

Kategori

1

90,1 % ≤

Sangat Baik

2

75,1 % s.d 90 %

Baik

3

65,1 % s.d 75 %

Cukup

4

50,1 % s.d 65 %

Kurang

5 %

5

3.1.

s.d 50 %

Sangat Kurang

CAPAIAN KINERJA UTAMA
A. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten
Jeneponto beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel
berikut:
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Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2021
Sasaran Strategis
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Meningkatnya kualitas
Pengawasan

Meningkatnya
penanganan terhadap
pengaduan masyarakat.

Indikator
Kinerja
Persentase
OPD yang
memiliki nilai
SAKIP “B”
Level
Kapabilitas
APIP
Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Temuan.

Satuan

Target

Realisasi

%

30

31.81

Capaian
(%)
106

Level

2

2

100

%

100

100

100

Persen

100

93,75

93,75

Persentase
Kasus
pengaduan
yang
ditindaklanjuti
Rata-Rata Capaian

99.94

Dari 4 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tahun ini, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a) Indikator Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP “B” ditargetkan 30% dan
realisasi sebesar 31.81 %. Dari beberapa OPD yang disampel terdapat 14 OPD
yang memiliki nilasi SAKIP “B” ditahun 2021 dari total OPD sebanyak 44
Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Hal ini
menunjukkan tren positive yang mana ditahun 2020 masih tetap 13 OPD sudah
yang memperoleh nilai SAKIP baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi
atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah,
yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja serta pencapaian kinerja.
b) Indikator Level Kapabilitas APIP ditargetkan pada level 2 untuk tahun 2021,
dengan realisasi pada indikator tersebut adalah level 2 dengan capaian sebesar
100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sudah sesuai dengan target
yang ditetapkan. Sesuai hasil penilaian oleh BPKP atas Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten Jeneponto berada pada level 2, hal ini sesuai hasil
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evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan
Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen
Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. Ke enam
elemen berada pada Level 2. Sampai dengan berakhirnya Tahun 2021 belum
ada lagi penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP untuk Inspektorat
Kabupaten Jeneponto sehingga hasil penilaian masih menggunakan hasil
penilaian sebelumnya.
c) Indikator Persentase Tindak Lanjut Temuan ditargetkan 100% Rekomendasi
untuk tahun 2021, Sampai akhir tahun 2021 semua rekomendasi temuan untuk
tahun 2021 ditindak lanjuti atau 100% yang realisasi. Dari 74 rekomendasi
temuan untuk LKPD 2020 telah ditindaklanjuti secara keseluruhan meskipun
masih banyak rekomendasi yang belum sesuai pada tahun berkenan. Dari
beberapa rekomendasi temuan yang belum dikarenakan masih banyanyaknya

action plan yang belum dilaksanakan oleh pemilik temuan. Sehingga pada saat
pemantuan tindak lanjut oleh BPK masih dianggap dalam proses penyelesaian.
d) Indikator Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%
namun realisasi hanya sebesar 93,75%. Hal ini disebabkan karena dari 64
pengaduan dari 36 kerjasama dengan kejaksaan dan 28 pengaduan perceraian
yang diterima inspektorat ditahun 2021 hanya 60 pengaduan yang tertangani.
Pengaduan yang belum ditindaklanjuti ditahun 2021 akan ditindak lanjuti
ditahun 2022 dikarenakan ditahun 2021 adanya keterbatasan personil tim
auditor bidang investigasi yang bertugas menangani kasus pengaduan dari
masyarakat.
Secara umum rata-rata pencapaian sasaran Stategis Inspektorat Kabupaten
Jeneponto telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 99,94 persen
masuk dalam kategori sangat baik. Namun meskipun demikian pencapain indikator
kinerja harus tetap ditingkatkan, dengan permasalahan tahun sebelumnya sebagai
bahan masukan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan
pokok yang harus diperhatikan adalah rendahnya pemahaman OPD terkait
peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada masih tingginya temuan
BPK. Selain itu, penganggaran di Inspektorat perlu ditingkatkan sebagai peningkatan
tugas dan fungsi pengawasan.
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B.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu
(N-2, N-1)
Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan

salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan
terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Berikut ini disampaikan
perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

No

Tabel. 3.3
Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Capaian
Satuan
Ket
Indikator Kinerja
2020
2021

1

Persentase OPD
yang memiliki nilai
SAKIP “B”

%

98,33

106

2

Level Kapabilitas
APIP

level

2

2

3

Persentase Tindak
Lanjut Temuan

%

100

100

4

Persentase Kasus
pengaduan yang
ditindaklanjuti

%

92,86

Terjadinya Peningkatan

Statis
Statis

Terjadi Peningkatan
93,75 sebesar 0,89 %.

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan tahun terakhir, maka secara
umum rata-rata capaian kinerja pada semua indikator kinerja statis. Yang mana
terdapat indikator yang mengalami peningkatan namun ada pula indikator yang
mengalami

penurunan.

Rata-rata

capaian

kinerja

tahun

2021

mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu hal ini menunjukkan tren yang
positif pada inspektorat kabupaten jeneponto. Peningkatan kinerja untuk tahun
berikutnya perlu dilakukan guna meningkatkan pencapaian kinerja sampai akhir
masa perencanaan strategis.
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C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Sasaran Stategis
Berdasarkan perencanaan strategis terdapat 3 sasaran strategis dan 4
indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
Sasaran 1 : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan”.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan

Pemerintahan

dengan

1

(satu)

indicator

kinerja

sasaran

memperlihatkan capaian kinerja sebesar 106% dengan predikat Sangat Baik
Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :
Indikator
Kinerja

Sasaran Strategis
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan.

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

%

30

31.81

106

Persentase
OPD yang
memiliki nilai
SAKIP “B”

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra
No

Indikator
Kinerja

Satuan

1

Persentase OPD
yang memiliki
nilai SAKIP “B”

%

Capaian
2019

2020

2021

98,33

98,33

106

Capai
an S.d
2021

Target
Akhir
Renstra

Tingkat
Kemajuan

100

100

Statis

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ‘B” pada tahun 2020
ditarget sebanyak 14 perangkat daerah atau 30 % dari Jumlah OPD di lingkup
Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan realisasi sebanyak 14 perangkat dengan
capaian 106%. Pencapaian ini sesuai target yang yang telah ditetapkan, yaitu dari 14
target dan baru 14 perangkat daerah yang mendapat katagori “B”,
Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi klinerja
serta pencapaian kinerja. Hal ini masih dirasakan belum maksimal dan masih
dibawah target yang ditetapkan, namun untuk menindaklanjuiti hasil evaluasi
tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan
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melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan
membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi penguatan SAKIP Perangkat
Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan
berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan
capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan“ adalah
sebagai berikut:
Program Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Sub kegiatan sebagai
berikut:


Reviu Laporan Kinerja

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar
Rp81.700.000,- dari anggaran sebesar Rp81.700.000,- atau 100%, dengan realisasi
capaian kinerja sasaran sebesar 106%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
a) Adanya

komitmen

Bupati

dan

pimpinan

SKPD

untuk

meningkatkan

kompetensi APIP guna menunjang tugas dan fungsi pengawasan
b) Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang
dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
Hambatan/masalah :
a) Penetapan sasaran dan indikator kinerja pada SKPD belum seluruhnya
berorientasi hasil, metode pengukuran belum ditetapkan dan belum adanya
basis data yang memadai.
Strategi/upaya pemecahan masalah :
a) Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kineja setiap
Semester
b) Melakukan Pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan
kinerja Perangkat Daerah
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Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan 2
(dua) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100%
dengan predikat Sangat baik.
Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Meningkatnya
kualitas
Pengawasan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Level Kapabilitas
APIP

Level

2

2

100

Persentase Tindak
Lanjut Temuan

Persen

100

100

100

Indikator Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra
No
1

2

Indikator
Kinerja

Satuan

Level Kapabilitas
APIP

Level

Persentase
Tindak Lanjut
Temuan

%

Capaian
2019

2020

2021

2

2

2

96,72

100

100

Capaian
S.d 2021

Target
Akhir
Renstra

Tingkat
Kemajuan

2

3

Statis

98,90

100

Terjadi
Peningkata
n capaian
kinerja

1. Hasil leveling lembaga pengawasan, target level 2, terealisasi level 2 pada semua
elemen sehingga capaian kinerjanya 100%.
Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil
evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat Kabupaten Jeneponto yang
dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.
Berdasarkan LHE BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LQAPIP74/PW21/6/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Laporan Hasil Penjaminan
Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapablitas APIP Level 2 pada Inspektorat
Kabupaten Jeneponto, menyebutkan Inspektorat Kabupaten Jeneponto berada
pada Level 2 untuk semua elemen.

LKjIP INSPEKTORAT Kabupaten Jeneponto 2021

31

Untuk penilaian level kapabilitas APIP masih menggunakan hasil leveling
sebelumnya dikarenakan sampai dibuatnya LKjIP ini belum ada penilaian
kembali yang dilakukan oleh BPKP.
2. Metode pengukuran indikator kinerja 2. Persentase Tindak Lanjut Temuan yaitu
Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindak lanjuti tahun berkenan. Inspektorat
Kabupaten Jeneponto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat
proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi OPD, selanjutnya
pada saat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan
memfasilitasi OPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai periode Akhir Tahun
2021, mengungkapkan bahwa dari 74 rekomendasi temuan untuk LKPD 2020
telah ditindaklanjuti secara keseluruhan meskipun masih banyak rekomendasi
yang belum sesuai pada tahun berkenan atau ditindaklanjuti 100%.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran
“Meningkatnya kualitas Pengawasan“ adalah sebagai berikut:
 Program Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Sub kegiatan sebagai
berikut:


Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP



Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

 Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan
Sub kegiatan sebagai berikut:


Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

 Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, dengan Sub
kegiatan sebagai berikut:


Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar
Rp1.932.175.000,- dari anggaran sebesar Rp1.984.270.000,- atau 97,37%. Realisasi
keuangan 97.37% jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar
100%, maka terdapat efisiensi penggunaan keuangan dalam mencapai sasaran
tersebut.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
a)

Adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan kompetensi
APIP guna menunjang tugas dan fungsi pengawasan

b)

Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang
dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.

c)

Komitmen seluruh ASN untuk meningkatkan kapabilitas APIP
Hambatan/masalah :

a)

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan pada
perangkat daerah akibat dari tingkat pengetahuan yang masih relative rendah.

b)

Belum meratanya kompetensi APIP dalam melakukan audit sehingga masih
memungkinkan adanya Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
Strategi/upaya pemecahan masalah :

a) Evaluasi penyelesaian tindak lajut hasil pemeriksaan secara berkala secara
triwulan
b) Melakukan Pendampingan kepada SKPD dalam peningkatan penyelesaian
tindak lanjut.
c) Mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik.
d) Melakukan Self Assessment secara berkala untuk memenuhi Kapabilitas APIP
Level 3.
e) Peningkatan Sumber Daya APIP melalui diklat.

Sasaran 3 : “Meningkatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanganan terhadap
pengaduan masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan
capaian kinerja sebesar 93.75% dengan predikat Sangat baik.
Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Meningkatnya
penanganan
terhadap pengaduan
masyarakat.

Indikator Kinerja
Persentase Kasus
pengaduan yang
ditindaklanjuti
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Satuan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Persen

100

93,75

93,75
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Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra
No
1

Indikator Kinerja Satuan
Persentase Kasus
pengaduan yang
ditindaklanjuti

%

Capaian
2019

2020

2021

96,97

92,86

93,75

Capaian
S.d 2021

Target
Akhir
Renstra

94.53

100

Tingkat
Kemajuan
Terjadi
Peningkatan

Pencapaian persentase kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti dari target 100% dan
telah dicapai 93,75%, hal ini menujukkan bahwa capaian tersebut belum sesuai
dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari 64 Pengaduan yang diterima oleh
Inspektorat Kabupaten Jeneponto hanya 60 pengaduan yang dapat ditangani dan
dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan tersebut.
Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan
anggaran dan SDM. Hal yang menjadi kendala terdapat 4 kasus pengaduan yang
belum ditindak lanjuti karena pengaduan tersebut diterima di akhir tahun anggaran.
Dilihat dari tren pengaduan yang masuk semakin meningkat dari tahun sebelumnya
itu menunjukkan kepercayaan masyarakat untuk inspektorat untuk menyelesaikan
pengaduan semakin meningkat.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran
“Meningkatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat“ adalah sebagai
berikut:
 Program Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Sub kegiatan sebagai
berikut:


Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar
Rp549.115.000,- dari anggaran sebesar Rp559.515.000,- atau 98,14%, dengan
realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 96,87%,
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
a) Adanya komitmen Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan kompetensi
APIP guna menunjang tugas dan fungsi pengawasan
b) Tingginya

harapan

stakeholder

termasuk

komponen

masyarakat

akan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
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Hambatan/masalah :
a) Masih lemahnya Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Penyelenggaraan
Pemerintahan pada Perangkat Daerah di masing-masing OPD.
b) Masih adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja
perangkat daerah
Strategi/upaya pemecahan masalah :
a) Mengoptimalkan anggaran guna pemenuhan sarana prasarana pengawasan
dalam penanganan tindak lanjut pengaduan.
b) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian interen
pemerintah perangkat daerah.
c) Membuka

layanan

menyampaikan

pengaduan

aspirasi

terhadap

online

guna

memudahkan

ketidakpuasan

dalam

masyarakat

penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternative Solusi
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
a) Adanya

komitmen

Bupati

dan

pimpinan

SKPD

untuk

meningkatkan

kompetensi APIP guna menunjang tugas dan fungsi pengawasan
b) Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang
dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
c) Komitmen seluruh ASN untuk meningkatkan kapabilitas APIP
d) Tingginya harapan stakeholder termasuk komponen masyarakat akan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
Hambatan/masalah :
a) Penetapan sasaran dan indikator kinerja pada SKPD belum seluruhnya
berorientasi hasil, metode pengukuran belum ditetapkan dan belum adanya
basis data yang memadai.
b) Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan pada
perangkat daerah akibat dari tingkat pengetahuan yang masih relative rendah.
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c) Belum meratanya kompetensi APIP dalam melakukan audit sehingga masih
memungkinkan adanya Fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
d) Masih lemahnya Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Penyelenggaraan
Pemerintahan pada Perangkat Daerah di masing-masing OPD.
e) Masih adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja
perangkat daerah

Strategi/upaya pemecahan masalah :
a) Reviu dokumen perencanaan secara berkala dan evaluasi capaian kineja setiap
Semester
b) Melakukan Pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan
kinerja Perangkat Daerah
c) Evaluasi penyelesaian tindak lajut hasil pemeriksaan secara berkala secara
triwulan
d) Melakukan Pendampingan kepada SKPD dalam peningkatan penyelesaian
tindak lanjut.
e) Mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik.
f) Melakukan Self Assessment secara berkala untuk memenuhi Kapabilitas APIP
Level 3.
g) Peningkatan Sumber Daya APIP melalui diklat.
h) Mengoptimalkan anggaran guna pemenuhan sarana prasarana pengawasan
dalam penanganan tindak lanjut pengaduan.
i)

Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian interen
pemerintah perangkat daerah.

j)

Membuka

layanan

pengaduan

online

guna

memudahkan

masyarakat

menyampaikan aspirasi terhadap ketidakpuasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
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E.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Apabila melihat capaian kinerja diatas, ternyata keberhasilan tersebut

didukung beberapa faktor yang diduga turut menunjang pencapaian kinerja.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yaitu:
a. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran tersebut
sebesar Rp3.166.528.500,- dari anggaran sebesar Rp3.216.060.000,- atau 98.46%.
Realisasi keuangan 98.46% jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja
sasaran sebesar 99.94%, maka sudah berbanding lurus antara kinerja dengan
keuangan.
Selain kedua program teknis tersebut terdapat program/kegiatan yang turut
menunjang keberhasilan capaian kerja kinerja, yaitu Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah/Kota.
Kegiatan pada program tersebut dirasakan sangat menunjang terhadap
kelancaraan pelaksanaan program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan.
Seperti kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, dan kegiatan lainnya.
Dengan demikian program dan kegiatan non urusan yang menunjang
terhadap kelancaran, kemudahan, kecepatan, dan pencapaian kinerja. Adapun
jumlah anggaran non urusan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
sasaran pada tahun 2021 sebesar Rp.8.052.996.456,- dengan realisasi sebesar
Rp.7.781.510.306,-

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
Inspektorat Kabupaten Jeneponto tidak mengampuh indicator kinerja
utama, namun hanya mengampuh Indikator Kinerja Kunci, dengan capaian sebagai
berikut:
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Tabel. 3.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Sasaran Strategis
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Meningkatnya kualitas
Pengawasan

Meningkatnya
penanganan terhadap
pengaduan masyarakat.

Indikator
Kinerja
Persentase
OPD yang
memiliki nilai
SAKIP “B”
Level
Kapabilitas
APIP
Persentase
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Temuan.

Satuan

Target

Realisasi

%

30

31.81

Capaian
(%)
106

Level

2

2

100

%

100

100

100

Persen

100

93,75

93,75

Persentase
Kasus
pengaduan
yang
ditindaklanjuti
Rata-Rata Capaian

99.94

3.3. SERAPAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Dalam

Tahun

Anggaran

2021

Inspektorat

Kabupaten

Jeneponto

dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.269.056.456,- dan serapan sebesar Rp.
10.948.038.806,- atau sekitar 97,15%, yang terbagi atas Belanja Operasi dan
Belanja Modal.
a. Belanja Operasi
Belanja ini merupakan kegiatan yang didalamnya khusus memuat belanja
pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Pada kegiatan ini pelaksanaan dengan
indikatornya untuk pembayaran gaji dan tunjangan selama 14 bulan, dan biaya
operasional kantor. Dari input dana yang direncanakan sebesar Rp.11.029.456.456,terealisasi sebesar Rp.10.873.991.206,- atau persentase pencapaian rencana tingkat
capaian dana mencapai 98,59%%. Untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp.
6.280.563.347,-

dari

anggaran

sebesar

Rp.6.312.556.456,-

atau

99,49%.

Sedangkan untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp.4.593.427.859,- dari
anggaran sebesar Rp. 4.716.900.000,- atau 97,38%.
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b. Belanja Modal
Belanja Modal di Inspektorat Kabupaten Jeneponto dialokasi Anggaran
sebesar Rp.239.600.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.74.047.600 -. Atau sekitar
30,90%.
Rincian Realisasi per program pada Inspektorat Kabupaten Tahun
Anggaran 2021 sebagai berikut:
No

Program

1

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan
Pengawasan
Program Perumusan
Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi
Total

2
3

Anggaran
(Rp)
8.052.996.456

Realisasi
(Rp)
7.781.510.306

96,63

2.755.815.000

2.713.265.000

98,46

460.245.000

453.263.500

98.48

11.269.056.456

10.948.038.806

97.15

%

Dari kesembilan program tedapat anggaran sebesar Rp.321.017.650,- atasu
sekitar 2,85 % yang tidak terealisasi secara anggaran namun terealisasi secara
kinerja, artinya terdapat efesiensi penggunaan sumber daya keuangan. Anggaran
yang tidak terealisasi tersebut dikarenakan beberapa kegiatan menggunakan harga
sesuai pemakaian seperti air, listrik dan telpon, serta biaya diklat dan perjalanan
dinas. Sedangkan untuk pengadaan Laptop tidak dapat direalisasikan dikarenakan
spesifikasi yang direncanakan tidak dapat dipenuhi oleh pihak penyedia.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk melaksanakan program/kegiatan pada Inspektorat Kabupaten
Jeneponto mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan
jasa, serta belanja modal. Yang dirinci sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Jeneponto tahun 2021
sebesar Rp.6.312.556.456,- dengan realisasi sebesar Rp.6.280.563.347,- atau sekitar
99,49%.
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2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Rp.4.716.900.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.4.593.427.859,- atau sekitar 97,38%.
3. Belanja Modal
Belanja Modal tahun 2021 Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar
Rp.239.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.74.047.600,- atau sekitar 30,90%.
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NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI JENEPONTO
: 25 TAHUN 2020
: 03 JULI 2020
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SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGAWASAN

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III

JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGAWASAN

SUB BAGIAN ANALISIS,
EVALUASI, DAN TINDAK
LANJUT

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV

INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG INVESTIGASI

JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGAWASAN

JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGAWASAN

