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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya

Rencana Strategis (Rentra) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 memuat

uraian mengenai tujuan, sasaran serta indikator program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan merupakan pedoman dalam

menyusun Renja untuk periode 1 tahun. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan

berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana

dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu

kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Inspektorat

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi

semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tobelo, Juni 2021

, IV/c
NIP.197208171992031011
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi

dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta

pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan

strategi.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, maka sesuai

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat

Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai suatu dokumen perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dalam

rangka pelaksanan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun dengan

memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut sejalan dengan

ketentuan pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau

urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen penting yang adalah

program dan komitmen bupati dan wakil bupati untuk masa kerja lima tahun ke depan.

Berdasarkan rencana pembangunan tersebut, bupati dan wakil bupati setiap tahunnya dan

pada akhir masa jabatan berkewajiban untuk melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. Untuk mendukung komitmen bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten

Halmahera Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun

Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2021- 2026.
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Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas membantu bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan tugas tersebut, maka Keberadaan Renstra

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari

RPJMD Kabupaten Halmahera Utara. Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara juga turut

berkontribusi dalam terwujudnya Misi ke Empat bupati dan wakil bupati selama periode lima

tahun kedepan yaitu “Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan”.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mengacu pada

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara merupakan dokumen

perencanaan dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Halmahera Utara

dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Visi, Misi, Strategi,

Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan suatu pola yang sistematik dalam wujud

Perencanaan Strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan SuIa,

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku

Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara RI No. 4587)

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
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Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI

Tahun 2007 Nomor 82);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008

Nomor 127);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur

beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 Tahun 2009;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengawasan A khir Masa Jabatan Kepala Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

tentang Kode Etik Pengawasan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020

Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

29. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2005-2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera

Utara;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera

Utara Tahun 2021-2026;

34. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera

Utara;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun

2021-2026 adalah Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Pegawai

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas, pokok
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dan fungsinya secara lebih terencana, terarah dan terkendali, Sebagai suatu

kerangka acuan dan standar pelaksanaan pembangunan dibidang

Pengendalian dan Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

dan sebagai instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun

2021-2026 yaitu :

1. Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Halmahera Utara dan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan.

2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera

Utara setiap tahun.

3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program

Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

4. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten

Halmahera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra

Provinsi Maluku Utara

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN

HALMAHERA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Tugas

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara adalah membantu bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat seperti

berikut ini:
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STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

INSPEKTUR

SEKRETARIS

KASUBAG
PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

KASUBAG ANALISA DAN
EVALUASI HASIL
PENGAWASAN

KASUBAG TATA
USAHA,

KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV

1. Jabatan fungsional
Auditor 1. Jabatan fungsional Auditor 1. Jabatan fungsional

Auditor
1. Jabatan fungsional

Auditor

2. Kelompok Jabatan
Fungsional (Pengawas
Pemerintahan (P2UPD)

2. Kelompok Jabatan
Fungsional (Pengawas
Pemerintahan (P2UPD)

2. Kelompok Jabatan
Fungsional (Pengawas
Pemerintahan (P2UPD)

2. Kelompok Jabatan
Fungsional (Pengawas
Pemerintahan (P2UPD)

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati

Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016

Gambar 2.1. Struktrur Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
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Adapun Uraian Tugas dan Fungsi dapat di lihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Halmahera Utara

No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4
1. Inspektur Membantu bupati membina

dan mengawasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan daerah

dan tugas pembantuan oleh

perangkat daerah

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

bupati;

d. Pelaksanaan administrasi

inspektorat kabupaten; dan

e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas

pengawasan;

f. Menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan tugas sebagai bahan
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

2. Sekretaris melaksanakan sebagian
tugas Inspektur dalam
menyiapkan bahan
koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan
administratif dan fungsional
kepada unsur di lingkungan
Inspektorat.

a. Pelaksanaan penyusunan rencana
kegiatan kesekretariatan;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan
pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan ;

c. Pelaksanaan penghimpunan,
pengelolaan, penilaian dan
penyimpanan laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan
fungsional daerah;

d. Pelaksanaan penyusunan bahan/data
pembinaan teknis fungsional;

e. Pelaksanaan kesekretariatan,
penyusunan dan pengkoordinasian
penatausahaan proses penanganan
pengaduan;

f. Pelaksanaan kesekretariatan yang
meliputi administrasi umum,
kepegawaian, dan keuangan;

g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi
dan kerjasama dengan instansi
terkait untuk penyusunan
perencanaan program pengawasan,
evaluasi dan pelaporan serta tindak
lanjut hasil pengawasan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi
dan laporan kegiatan
kesekretariatan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan
sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

3. Sub Bagian

Perencanaan dan

Anggaran;

Sekretaris lingkup

perencanaan dan

Anggaran.

a. Penyiapan rencana dan program

kerja perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyiapan

rencana/program kerja

pengawasan;

c. Penyusunan rencana anggaran

Inspektorat;

d. Penyiapan peraturan

perundang-undangan lingkup

Inspektorat;

e. Penyiapan dokumentasi dan

pengolahan data pengawasan;

f. Pelaksanaan konsultasi,

koordinasi dan kerjasama

dengan instansi terkait;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas

perencanaan serta anggaran; dan

h. Pelaksanaan tugas lain dari

atasan sesuai dengan tugas

pokok danfungsi.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

4. Sub Bagian Analisa

dan Evaluasi Hasil

Pengawasan

Sekretaris lingkup

analisa dan evaluasi

hasil pengawasan.

a. Penyiapan rencana dan

program kerja evaluasi dan

pelaporan;

b. Pelaksanaan inventarisasi

hasil pengawasan dan tindak

lanjut hasil pengawasan;

c. Pelaksanaan

pengadministrasian laporan

hasil pengawasan;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil

pengawasan;

e. Pelaksanaan penyusunan

laporan hasil pengawasan;

f. Penyusunan statistik hasil

pengawasan;

g. Penyelenggaraan kerjasama

pengawasan;

h. Pelaksanaan konsultasi,

koordinasi dan kerjasama

dengan instansiterkait;

i. Pelaporan kegiatan evaluasi

dan pelaporan; dan

j. Pelaksanaan tugas lain dari

pimpinan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4
5. Sub Bagian

Tata Usaha,

Kepegawaian,

Umum dan

Keuangan

Sekretaris lingkup tata

usaha, kepegawaian,

umum dan keuangan.

a. Penyiapan rencana dan

program kerja tata usaha,

kepegawaian umum dan

keuangan;

b. Pengelolaan urusan tata usaha

surat menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan administrasi,

inventarisasi, pengkajian,

analisis pelaporan;

d. Pengelolaan urusan

kepegawaian;

e. Pengelolaan urusan

perlengkapan dan rumah

tangga;

f. Pengelolaan urusan keuangan

lingkup administrasi dan

umum;

g. Pelaksanaan konsultasi,

koordinasi dan kerjasama

dengan instansiterkait;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas

administrasi dan umum; dan

i. Pelaksanaan tugas lain dari

atasan sesuai dengan tugas

pokok danfungsi.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

6. Inspektur

Pembantu

Wilayah I

Melaksanakan sebagian

tugas pokok Inspektur

lingkup pengkoordinasikan

pelaksanaan tugas

pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan dan

kasus pengaduan di

perangkat daerah sesuai

wilayah kerjanya.

a. Pengusulan program

pengawasan di wilayah

kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan

pengawasan di wilayah

kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil

pengawasan; dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil

pengawasan.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

7. Inspektur

Pembantu
Wilayah II

Melaksanakan sebagian

tugas pokok Inspektur

lingkup pengkoordinasikan

pelaksanaan tugas

pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan dan

kasus pengaduan di

perangkat daerah sesuai

wilayah kerjanya.

a. Pengusulan program

pengawasan di wilayah

kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan

pengawasan di wilayah

kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas

pengawasan meliputi

pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil

pengawasan; dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil

pengawasan.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

8. Inspektur

Pembantu

Wilayah III

Melaksanakan sebagian

tugas pokok Inspektur

lingkup pengkoordinasikan

pelaksanaan tugas

pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan dan

kasus pengaduan di

perangkat daerah sesuai

wilayah kerjanya.

a. Pengusulan program

pengawasan di wilayah

kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan

pengawasan di wilayah

kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil

pengawasan; dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil

pengawasan.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

9. Inspektur

Pembantu

Wilayah IV

Melaksanakan sebagian

tugas pokok Inspektur

lingkup pengkoordinasikan

pelaksanaan tugas

pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan dan

kasus pengaduan di

perangkat daerah sesuai

wilayah kerjanya.

a. Pengusulan program

pengawasan di wilayah

kerjanya;

b. Pengkoordinasian

pelaksanaan pengawasan di

wilayah kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi

tugas pengawasan meliputi

pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil

pengawasan; dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil

pengawasan.
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No Jabatan Tugas Fungsi
1 2 3 4

10. Jabatan fungsional

auditor

melaksanakan kegiatan

perencanaan, kegiatan

pengorganisasian, kegiatan

teknis pengawasan (audit,

evaluasi, reviu, pemantauan),

pengawasan lain (konsultasi,

sosialisasi, asistensi) dan

melaksanakan kegiatan

pengendalian pengawasan pada

wilayah masing-masing.

.

11.
Jabatan Fungsional

Pengawas

Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan

Daerah (P2UPD)

Melaksanakan pengawasan atas

pembinaan pelaksanaan urusan

pemerintahan, pengawasan atas

pelaksanaan urusan

pemerintahan, pengawasan atas

peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah, pengawasan atas

dekonsentrasi dan tugas

pembantuan pengawasan untuk

tujuan tertentu dan

melaksanakan evaluasi

penyelenggaraan teknis

pemerintahan di daerah.
Sumber : Inspektorat Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu didukung oleh

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia aparatur maupun sumber daya

berkaitan dengan sarana dan prasarana guna kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas

pengawasan. Sumber daya manusia diuraikan pada tabel 2.2 berdasarkan tingkatan
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kepangkatan, jabatan dan eselonisasi serta Pendidikan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera

Utara Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan kepangkatan, Jabatan dan Eselonisasi

serta Pendidikan Pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Keadaan Tahun 2021
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Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara 2021
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Adapun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi guna mencapai rencana yang

telah ditetapkan, Inspektorat mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai

pendukung kinerja antara lain gedung dan bangunan, alat-alat angkutan dan peralatan kantor

dan rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana
Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Keadaan Tahun 2021
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2.3. Kinerja Pelayanan

Inspektorat dalam penetapan target kinerja setiap tahun selama 5 (tahun) pada

periode Renstra sebelumnya telah tercapai dengan baik dan juga telah sesuai dengan target

Indikator Kinerja Utama (IKU). Didalamnya termasuk juga target untuk meraih laporan

Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD). Tercapainya WTP Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tercapai karena

pola pembinaan terhadap OPD yang berkesinambungan terutama dalam mereview laporan

keuangan OPD maupun laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) yang dibantu oleh BPKP sebagai tim asistensi. Perolehan WTP ini juga tidak

terlepas dari upaya penyelesaian tindak lanjut penyelesaian rekomendasi/temuan BPK RI

yang secara konsisten dilaksanakan. Selain diraihnya WTP, Inspektorat juga telah mencapai

Level 3 dalam kapabilitas APIP dan Level 3 Maturitas SPIP pada tahun 2020 dan 2021.

Semua ini berkat usaha optimal yang dilaksanakan Inspektorat dalammenjalankan tugas dan

fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan pengawasan dan asistensi terhadap

kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk memberi gambaran mengenai kinerja pelayanan beserta Anggaran dan

Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.4
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Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
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Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten

Halmahera Utara dapat dilihat bahwa :

a. Anggaran belanja Inspektorat selalu mengalami perubahan (Turun/Naik sejak

tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan

dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

b. Realisasi belanja Inspektorat setiap tahunnya terealisasi dengan baik, dapat dilihat

dari rasio perbandingan antara realisasi dan anggaran yang sebagian besar

mencapai kurang lebih 93% setiap tahunnya.

c. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2016 dan 2017 = 9,82%,

Tahun 2017 dan 2018 = -17,13%, Tahun 2018 dan 2019 = -23,20%, Tahun 2019

dan 2020 = 4,73%.

d. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2016 dan 2017

= 3,97%, tahun 2017 dan 2018 = -0,90%, tahun 2018 dan 2019 = -10,18% serta

tahun 2019 dan 2020 = 28,59%.

e. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 dan 2017 =

12,44%, tahun 2017 dan 2018 = -23,84%, tahun 2018 dan 2019 = -30,21%

serta tahun 2019 dan 2020 = -52,07%.

f. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2016 dan

2017 = 37,29%, tahun 2017 dan 2018 = -20,97%, tahun 2018 dan 2019 = -27,57%

serta tahun 2019 dan 2020 =-11,86%.

g. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja modal pada tahun 2016 dan 2017 =

-24,03%, tahun 2017 dan 2018 =-57,49%, tahun 2018 dan 2019 = -87,62% serta

tahun 2019 dan 2020 = - 5,44%.

Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi dan anggaran Inspektorat Kabupaten

Halmahera Utara selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.5.
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Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Inspektorat 2021
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus

mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan

solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan

seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

2.4.1. Tantangan

a. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi

mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;

b. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien)

dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;

c. Penerapan E-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan

penggunaan Teknologi Informasi;

d. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi OPD

di Kabupaten Halmahera Utara;

e. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu JFA dan P2UPD yang belum

jelas;

f. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi

dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;

g. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten

Halmahera Utara.
2.4.2. Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

dan tata kelola keuangan yang baik;

2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran

Inspektorat;

3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi

dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.

4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early

Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;

5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan

terbuka luas;
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6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya,

dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Halmahera

Utara;

7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan

pemberantasan korupsi;

8. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

Zona Integritas yang didukung oleh mitra/stakeholder terkait;

9. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat

Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan

perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan

mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik;

2. Teknokratik;

3. Partisipatif;

4. Atas - bawah (top-down); dan

5. Bawah - atas (bottom-up).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2020 Tentang

Perencanaan Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2021, Kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah adalah acuan,

sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana

pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun

2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

a) Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat

yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
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b) Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh

inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

sesuai dengan kewenangannya; dan

c) Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian

negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga

konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD

serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan

kaidah perencanaan;

2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan

(RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA OPD termasuk perubahannya)

dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah

dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah

sesuai dengan kaidah perencanaan;

3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan

keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang

dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarakan sistem

pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan;

4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas

bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat

dan berkualitas;
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5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Paerah (LPPD) dengan

sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan

informasi kinerja dalam LPPD;

6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran

meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam

penagihan penerimaan negara bukan pajak;

7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan

pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan

dokumen;

8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai

kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di

lingkungan pemerintah daerah;

9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran

memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan

kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

10)Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal

pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut

penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

1) Tindak lanjut perjanjian kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dan

aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat

yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan

masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja

sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan

pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari

pungutan liar;
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3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive

gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah

telah memperhatikan gender;

4) Dana desa:

a. Daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan

sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah

menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan

b. Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan

sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai

dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai

dengan ketentuan perundang- undangan;

5) Bantuan operasional sekolah (BOS):

a) Inspektorat provinsi, dengan sasaran:

1) Meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah

mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan

pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan; dan

2) Meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan

tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) Inspektorat kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional

sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana

BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawalan Reformasi Birokrasi

a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan

data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan

reformasi birokrasi;
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b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan

kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan,

meliputi:

1. Sistem pengendalian intern pemerintah;

2. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;

3. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta

kekayaan aparatur sipil negara;

4. Penilaian internal zona integritas;

5. Penanganan benturan kepentingan;

6. Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan

7. Penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan Integritas

a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan

kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;

dan

b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi

pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh

KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas

Penegakan Integritas.

6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

a. Penerapan manajemen resiko;

b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

c. Audit Kinerja;

d. Audit Investigasi;

e. Pemeriksaan DAK Fisik;

f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan

g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara terpilih yaitu

pada Misi 4 Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;
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melalui program -program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa faktor permasalahan yang

berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan

Jabatan :

Inspektur

Tugas :

Membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah
dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah

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

penugasanBupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tidak ada Permasalahan



39

Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan :

Sekretaris Inspektur

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam
menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan administratif dan
fungsional kepada unsur di lingkungan
Inspektorat.

Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan
kesekretariatan;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian

rencana dan program kerja pengawasan ;

c. Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian
dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat
pengawasan fungsional daerah;

d. Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis
fungsional;

e. Pelaksanaan kesekretariatan, penyusunan dan
pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan
pengaduan;

i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
pokok danfungsi.

Tidak ada Permasalahan
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan

Jabatan :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan anggaran; Tidak ada permasalahan

Tugas :

Sekretaris lingkup perencanaan dan Anggaran

Fungsi :

a. Penyiapan rencana dan program kerja
perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyiapan
rencana/program kerja pengawasan;

c. Penyusunan rencana anggaran Inspektorat;

d. Penyiapan peraturan perundang-undangan
lingkup Inspektorat;

e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan;

f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan
kerjasama dengan instansi terkait;

g. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan
serta anggaran; dan

h. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan :

Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil
Pengawasan

Tugas :

Sekretaris lingkup Analisa dan Evaluasi Hasil
Pengawasan

Fungsi :

a. Penyiapan rencana dan program kerja evaluasi
dan pelaporan;

b. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;

c. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil
pengawasan;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil
pengawasan;

f. Penyusunan statistik hasil pengawasan;

g. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

h. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan
kerjasama dengan instansiterkait;

i. Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan

j. Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.

Kurangnya Sarana dan Prasaran
Penunjang.
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan

Jabatan :

Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian,
Umum dan Keuangan

Tugas :

Sekretaris lingkup tata usaha, kepegawaian,
umum dan keuangan.

Fungsi :

a. Penyiapan rencana dan program kerja
tata usaha, kepegawaian umum dan
keuangan;

b. Pengelolaan urusan tata usaha surat
menyurat dan kearsipan;

c. Pengelolaan administrasi, inventarisasi,
pengkajian, analisis pelaporan;

d. Pengelolaan urusan kepegawaian;

e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan
rumah tangga;

f. Pengelolaan urusan keuangan lingkup
administrasi dan umum;

g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan
kerjasama dengan instansiterkait;

h. Pelaporan pelaksanaan tugas administrasi
dan umum; dan

i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai
dengan tugas pokok danfungsi.

1. Kurangnya Sarana dan
Prasarana Penunjang.

2. Kurangnya diklat penunjang
berkaitan dengan tupoksi
kasubag
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan :

Inspektur Pembantu Wilayah I

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok

Inspektur lingkup pengkoordinasikan

pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan

urusan pemerintahan dan kasus pengaduan

di perangkat daerah sesuai wilayah

kerjanya.

Fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di
wilayah kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan
pengawasan di wilayah kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas

pengawasan meliputi pemeriksaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

1. Kurangnya tenaga Auditor dan
P2UPD

2. Kurangnya SDM yang mengikuti
diklat atau pelatihan
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan :

Inspektur Pembantu Wilayah II

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok

Inspektur lingkup pengkoordinasikan

pelaksanaan tugas pengawasan

pelaksanaan urusan pemerintahan dan

kasus pengaduan di perangkat daerah

sesuai wilayah kerjanya

Fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di
wilayah kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan
pengawasan di wilayah kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas

pengawasan meliputi pemeriksaan,

pengusutan, pengujian dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil
pengawasan.

1. Kurangnya tenaga Auditor dan P2UPD

2. Kurangnya SDM yang mengikuti diklat
atau pelatihan
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan :

Inspektur Pembantu Wilayah III

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur

lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan

dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai

wilayah kerjanya

Fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah
kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di
wilayah kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan

meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian

dan penilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

1. Kurangnya tenaga Auditor dan
P2UPD

2. Kurangnya SDM yang mengikuti
diklat atau pelatihan
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan
Jabatan :

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur

lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan

dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai

wilayah kerjanya

Fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah
kerjanya;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di
wilayah kerjanya;

c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan

meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian

danpenilaian;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan

e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

1. Kurangnya tenaga Auditor
dan P2UPD

2. Kurangnya SDM yang
mengikuti diklat atau
pelatihan
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Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan

Jabatan :

Jabatan Fungsional Auditor

Tugas :

melaksanakan kegiatan perencanaan,

kegiatan pengorganisasian, kegiatan teknis

pengawasan (audit, evaluasi, reviu,

pemantauan), pengawasan lain

(konsultasi, sosialisasi, asistensi) dan

melaksanakan kegiatan pengendalian

pengawasan.

1. Hanya ada 6 tenaga
pemeriksayang bersertifikat

2. Keterbatasan anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan
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Sumber : Inspektorat Tahun 2021

Jabatan, Tugas dan Fungsi Permasalahan

Jabatan :

Jabatan Fungsional Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

(P2UPD)

Tugas :

melaksanakan pengawasan atas pembinaan

pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan

atas pelaksanaan urusan pemerintahan,

pengawasan atas peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah, pengawasan atas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan

pengawasan untuk tujuan tertentu dan

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis

pemerintahan di daerah.

1. Belum ada profesi untuk jabatan
fungsional P2UPD yang
bersertifikat

2. Keterbatasan anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan.
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Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Inspektorat

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Strategi tata kelola
Pemerintahan yang
akuntabel

Belum sepenuhnya

SPIP
dimplementasikan

3. Masih adanya temuan
hasil pengawasan baik
dari internal dan eksternal
pemeriksa

2 Transparansi, audit,

Monitoring ,evaluasi

dan pengawasan

Rendahnya tingkat

kapabilitas APIP
4. Belum optimalnya

penerapan kebijakan dan
Standar Operasional
pengendalian Internal

5. Belum optimalnya
pendokumentasian
pengendalian intermal
secara rapi, terstruktur,
rutin dan konsisten

6. Belum optimalnya
pelaksanaan evaluasi atas
efektifitas pengendalian
secara periodik

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Inspektorat

baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan

vertikal dan horizontal (arah kebijakan pemerintah).

1. Faktor Internal

A. KEKUATAN (STRENGHT)

a. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Inspektorat .

c. Kegiatan join audit dan pelimpahan audit (Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Perbantuan)
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d. Terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan

komprehensif

e. Sumber daya manusia fungsional pengawas dan auditor yang kompeten.

B. KELEMAHAN (WEAKNESS)

a. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintah;

b. Belum optimalnya prosedur dan mekanisme pengawasan Inspektorat

Kabupaten Halmahera Utara

c. Sumber daya manusia masih belum sesuai standar baik dari segi kuantitas

maupun kualitas.

d. Beban kerja pengawasan dan audit tidak sebanding dengan jumlah

fungsional pengawas dan auditor

e. Keterbatasan sarana dan prasarana.

f. Passion APIP fungsional pengawas dan auditor tidak optimal.

g. Sulitnya mekanisme pengangkatan dan inpassing ke pejabat fungsional

2. Faktor Eksternal
A. PELUANG (OPPORTUNITY)

a. Dukungan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka upaya

pemberantasan korupsi

b. Kerjasama lintas sektor dengan kepolisian dan kejaksaan.

c. Kinerja Inspektorat dipandang baik dan mendapat apresiasi positif dari

masyarakat;

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan;

e. Giatnya upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

f. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP ataupun instansi

lain yang terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat tentang pengawasan

dan audit.

B. ANCAMAN (THREATH)

a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur bidang

pengawasan;

b. Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran;

c. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;
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d. Belum adanya regulasi dan reward yang memadai bagi Pejabat Pemeriksa

khususnya dalam penanganan kasus;

e. Adanya kekhawatiran menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang

pengawasan;

f. Tuntutan Profesionalitas yang semakin tinggi (Standart Pelayanan Minimal

di Bidang Dasar dan Pilihan);

g. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan

Inspektorat;

h. Lemahnya kesadaran OPD dan Obrik dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan;

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Isu strategis yang diangkat adalah:

 Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai quality

assurance bagi OPD - OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera

Utara. Dalam menjalankan fungsi sebagai quality assurance terdapat

beberapa kegiatan berupa :

a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD;

b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD;

c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;

d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;

e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (probity

audit).

 Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus

diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Halmahera Utara.

 Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi

dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya

pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang

langsung memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara

langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
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 Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal

maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan

paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK.

 Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten

Halmahera Utara. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan

keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku

pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan

masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

 Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan isu ini

merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan

menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan.

 Zona integritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi

(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan

public

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini bupati dan wakil bupati

telah menetapkan visi dan misi selama periode kepemimpinannya, dan penjabarannya

adalah sebagai berikut :

3.3.1. Visi

Visi dikatakan sebagai tujuan, masa depan dan cita-cita yang ingin dicapai.

Dan untuk visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA

UTARA MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN

INOVASI DAN INVESTASI DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN”

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut.

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat

subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga,

maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat
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berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah

yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan

kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana

tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat

kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten

Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu

memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun

batiniah

berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang

memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda

Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial,

ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang

berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan

yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga

peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui

upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi secara umum dapat berupa ide,

cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga

dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat

yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera

Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke

arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki,

memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model

pengelolaan paling optimal dalam perencanan, penganggaran, pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan

dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar

sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya
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dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin

meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu

mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan

(sustainability).

Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor

Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan

sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian

yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat

produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada

perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi

Covid- 19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada

melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk

menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan

ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi

peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern

(industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang

semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal,

penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.

Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja

sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang

berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan

daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

Kebersamaan yang Berkeadilan: Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus

dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya

menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian,

dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan

kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat

kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang



55

terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.Pembangunan inklusif

atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi

untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan

memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan;

seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi

manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di

Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan

kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif

dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu

sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan

dukungan kebijakan publik yang memadai.

3.3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran

Visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan

daerah;

2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui

pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi

pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;

3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi

produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata

serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;

4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;
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Dari uraian Visi dan Misi tersebut di atas, maka untuk serta mendukung

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA

UTARA MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN

INOVASI DAN INVESTASI DALAM KEBERSAMAAN YANG

BERKEADILAN” lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi ke 4 yakni ;

Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan; disinilah

peran Inspektorat selaku institusi pengawasan akan menindaklanjuti dan

mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut. Inspektorat sebagai lembaga internal

kontrol yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Bupati

Halmahera utara.

3.4. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat

Provinsi Maluku Utara

3.4.1. Renstra Kementrian Dalam Negeri

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024 terkait dengan

tupoksi pengawasan dapat dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus

mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam

pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan.

Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses

tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang

baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN,

efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya

untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai

institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan

kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima

tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
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Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi yang

meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberiakan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024

ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM

2. Pembangunan Infrastruktur

4. Penyederhanaan Regulasi

5. Penyederhanaan Birokrasi

6. Transformasi Ekonomi

VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian

Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,

Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi

Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif,

Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan

pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

berlandaskan Gotong Royong”.
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Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) Adaptif.

2) Profesional.

3) Proaktif.

4) Inovatif

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil

Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan,

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik

dalam negeri.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan

pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata

kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi

kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan

trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan Strategis yang ingin

dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, keterkaitan

dengan unsur pengawasan adalah pada poin 3 yaitu; Peningkatan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis

Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai

Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam

Negeri.
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b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11),

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran

Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Internal. (2) Indeks Penanganan

Pemeriksaan Khusus.

c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan

utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12),

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran

Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai

bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.4.2. Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam mendukung Visi Misi Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada pada Misi ke

5 (lima) yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas

dengan tujuan misi ini adalah “Mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif,

transparan, akuntabel, inovatif dan menjamin kesetaraan,” dan sasaran strategis RPJMD

adalah “Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan, kerjasama, dan sinergi

penyelenggaraan pembangunan daerah, serta Meningkatnya transparansi, akuntabilitas

kinerja serta kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan melihat

permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka tujuan dan sasaran jangka menengah

Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

 Menciptakan Penguatan Pengawasan Intern dalamMewujudkan Tata Kelola

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat

Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Terciptanya Level 3 penuh Kapabilitas APIP.

2. Terciptanya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

3. Terciptanya Kategori Nilai SAKIP 70 – 80 (Sangat Baik).
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3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa dalam rangka penyusunan rencana

pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang ke dalam rencana

pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten

Halmahera Utara Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun

2012-2032 juga menjadi pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan terkait

pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan

kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai

arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini

RTRWKabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 telah menetapkan arahan-arahan

yang meliputi pola rencana dan struktur ruang, serta kawasan-kawasan strategis

kabupaten, yang meliputi: Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi,Kawasan

Strategis untuk kepentingan Sosial Budaya, Kawasan Strategis untuk pendayagunaan

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan Strategis untuk kepentingan

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta Kawasan Strategis untuk

kepentingan Pertahanan dan Keamanan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Melanjutkan reformasi birokrasi dan

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses

bisnis berkelanjutan. Pembangunan dibidang sosial, politik, dan keamanan serta

pembangunan tata kelola pemerintahan, merupakan sasaran keempat dalam sasaran

pokok tahapan ke empat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2005-2025.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih di periode yang kedua ini memberikan komitmennya untuk melanjutkan

reformasi birokrasi melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, maka

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, harus merumuskan ke dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi

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

(lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini maka Inspektorat

Halmahera Utara 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 dan sasaran ini juga akan

memungkinkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dapat mengukur sejauh mana

organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka setiap tujuan dan sasaran

ditetapkan indikator kinerjanya yang terukur. Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat

NO
. TUJUAN

INDIKAT
OR

TUJUAN
SASARAN INDIKATOR

SASARAN

KONDI
SI

AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik
(good governance)

1. Maturitas SPIP 3 3 3 3 3 3 3

Meningkatnya
efektifitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah,
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi

2. Nilai Sakip Pemda
CC 63 70 73 75 75,5 77

3. Persentase Nilai
kerugian terhadap
Realisasi APBD

75 75 80 80,50 90 92 95

4. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

5. persenatase maturitas
SPIP OPD level 3

3 3 3 3 3 3 3

6. Nilai Reformasi
Birokrasi

47 53 59 63

2.Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Inspektorat

Nilai Sakip Inspektorat 55 67,60 75,50 77 79 82



63

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara yang

dijelaskan dalam tabel 4.1 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Inspektorat setiap tahunnya sekaligus akan mendukung keberhasilan dari pada tujuan

dan sasaran RPJMD kabupaten.

Perumusan tujuan dan sasaran kabupaten yang didukung oleh tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Perumusan tujuan dan sasaran Kabupaten (RPJMD) Halmahera Utara

NO
. MISI/TUJUAN INDIKATO R

TUJUAN SASARAN INDIKATO
R SASARAN

KONDISI
AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terwujudnya Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah yang

bersih dan

berwibawa

melalui inovasi

dan transformasi

proses bisnis

berkelanjutan

Indeaks
Inovasi Daerah

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik dan tata

kelola
pemerintahan
daerah berbasis
inovasi yang
berkelanjutan

Level Maturitas
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah
Daerah (SPIP)

3 3 3 3 3 3 4
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan pengawasan diarahkan untuk merealisasi visi, misi,

tugas dan fungsi pengawasan, sedangkan strategi pengawasan diperlukan untuk

merealisasikan kebijakan pengawasan.

5.1. Strategi

Adapun strategi yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu :

1. Strategi Intensitas Pengawasan Reguler.

Strategi dilakukan untuk meningkatkan persentase tingkat cakupan jumlah

obrik dan jumlah dokumen hasil pengawasan/pemeriksaan yang semakin

berkualitas yang dilaksanakan oleh tim inspektorat secara berkala per triwulan

anggaran secara intens dan kontinyu serta dengan memperhatikan asas

independensi serta berkeadilan guna mencegah/menekan terjadinya kasus korupsi,

kolusi dan nepotisme.

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

Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk

mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intens namun keterbatasan

sumber daya dan waktu membuat pengawasan/pemeriksaan harus memperhatikan

hal tersebut, sehingga harus dipilah kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat

risiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan

dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Strategi Intensitas Monitoring Pelaksanaan APBD.

Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi

pelaksana (OPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terkesan

mengakhirkan pekerjaan pada saat APBD akan berakhir. Hal ini akan

berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi

pengambilan/pencairan APBD secara rush. Monitoring pelaksanaan APBD akan

mengawal ataupun mengguide para pelaksana (OPD) dalam penyelesaian
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pekerjaan secara tepat waktu dan tepat guna. Monitoring ini juga untuk

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

4. Strategi Intensitas Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.

Fungsi Inspektorat sebagai quality assurance mempunyai tugas membina

OPD dalam pelaksanaan APBD. Pensosialisasian kebijakan maupun teknis

pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memfilter kesalahan berulang yang

terjadi pada OPD.

5. Strategi Intensitas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus

/Khusus).

Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya

dalam hal pelayanan masyarakat, membuat mereka lebih kritis menyikapi

pelaksanaan tugas dan pekerjaan para abdi negara. Tingkat pengaduan pelayanan,

penyelahgunaan wewenang yang masuk ke inspektorat saat ini cukup beragam

dan tinggi. Masyarakat sebagai stakeholder menginginkan suatu respon maupun

penyelesaian penanganan aduan pelayanan yang cepat, sehingga inspektorat

dituntut untuk merespon maupun menanggapi dan menyelesaikan penanganan

pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang tersedia.

6. Strategi Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK-RI, memerlukan upaya (effort) yang

tinggi, juga memerlukan waktu yang tidak pendek. Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan juga salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah

Kabupaten Halmahera Utara memperoleh opini WTP. TLHP yang belum selesai

juga menjadi strategi Inspektorat dalam mempertahankan opini WTP tersebut.

7. Strategi Intensitas penyelesaian/pelaksanaan kesesuaian akuntabilitas pemerintah.

Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan

sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi dan prestasi di

tingkat nasional, juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

pemerintah daerah. Sangatlah timpang bila opini laporan keuangan baik, namun

predikat akuntabilitas kinerjanya buruk, sehingga hal ini juga menjadi perhatian
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bagi Inspektorat dalam meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah.

8. Strategi Intensitas Monitoring Penerapan Zona Integritas untuk mencapai

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah maka Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah

berkewajiban melaksanakan Permenpan ini dengan melalui upaya monitoring dan

mengevaluasi pelaksanaan pembangunan/pembentukan zona integritas pada OPD

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

9. Strategi Pengiriman Personil pengawasan ke Institusi pengembangan kemampuan

dalam pengawasan.

Pengembangan wawasan aparat pengawasan merupakan sesuatu yang mutlak

yang harus dilakukan agar aparat pengawasan selalu selangkah di depan (one step ahead)

dibanding dengan aparat yang diperiksa (audite). Pengembangan wawasan pengetahuan

juga merupakan konsekuensi dari Inspektorat selaku APIP yang diharapkan menjadi

quality asurance bagi OPD yang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Utara.

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Kabupaten Halmahera Utara, perlu dirumuskan arah kebijakan pengawasan sebagai

berikut:

1. Kebijakan Publik

a Meningkatkan pengawasan reguler terhadap kegiatan pelayanan

masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah,
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pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan

pendapatan Daerah dan evaluasi kinerja pada satuan kerja perangkat daerah;

b. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN berdasarkan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;

c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan

pelatihan yang dibutuhkan;

d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;

e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

f. Memberikan asistensi dan konsultansi pengawasan kepada satuan kerja

perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Kebijakan Teknis

a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan skala

prioritas pengawasan;

b. Melakukan pengawasan reguler berdasarkan program kerja pengawasan

tahunan;

c. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus KKN dengan

memprioritaskan sumber pengaduan dari masyarakat;

d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan

satuan kerja perangkat daerah;

e. Memberikan konsultansi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja

perangkat daerah.

3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.

a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan

organisasi;

b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif.

4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia

a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;

b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;

c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;

d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward

and punishment).
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Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dari Inspektorat yang

berkenaan dengan visi dan misi pada periode berjalan dapat dilihat pada tabel

5.1.sebagai berikut :
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Tabel 5.1 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui
Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang

Berkeadilan”

MISI 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya Tata
Kelola
Pemerintahan
Daerah yang
bersih dan
berwibawa
melalui inovasi
dan transformasi
proses bisnis
berkelanjutan
( Indeaks Inovasi
Daerah)

Meningkatnya
kualitas Pelayanan
publik dan tata kelola
pemerintahan Daerah
berbasis inovasi yang
berkelanjutan

Meningkatkan
efektivitas
kebijakan atau
desain dan
implementasi SPIP

Meningkatkan kualitas
dan efektivitas
pengawasan internal
berbasis risiko

M eningkatkan
instrumen
pengaduan atau
informasi
masyarakat dan
memperkuat
kelembagaan
pemeriksaan kasus

Meningkatkan peran
Inspektorat Service
Centre, Saber Pungli dan
Unit Pengendalian
Gratifikasi

M eningkatkan
standar dan
prosedur
pengawasan dan
asistensi

Optimalisasi dan
penyederhanaan sistem
dan prosedur pengawasan
dan penguatan sistem
informasi

Percepatan aksi
pencegahan korupsi
terintegrasi

Integrasi sistem
pencegahan korupsi dan
implementasi

Sumber : Inspektorat Tahun 2021
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra OPD pada dasarnya

adalah upaya OPD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan

sehingga sasaran Renstra OPD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang

berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis.

Program- program di luar itu disebut sebagai program operasional yang dalam

penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun,

keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kabupaten Halmahera Utara, maka langkah-langkah

operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan Inspektorat yang

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Halmahera Utara.

Kegiatan pembangunan Inspektorat merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang

merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Halmahera Utara.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan

untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi Kabupaten Halmahera Utara.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan,

baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian

tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat

kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes

maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Untuk lebih

rinci mengenai Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat dapat

dilihat pada tabel 6.1
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Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kab. Halmahera Utara
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Sumber : Inspektorat Tahun 2021
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus

merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai

tingkat kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur

yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dicapai.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi

Bupati Halmahera Utara, Inspektorat telah menyusun Indikator Kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Halmahera Utara dalam

lima tahun (Tahun 2022 - 2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber

daya yang ada.

Indikator tersebut yang akan digambarkan dalam tabel 7.1 untuk indikator

Inspektorat dan mendukung pada gambaran tujuan, sasaran dan indikator Kabupaten

pada tabel 7.2
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Tabel 7.1 Indikator Sasaran Inspektorat

NO
.

TUJUAN
INDIKAT

OR
TUJUAN

SASARAN INDIKATOR
SASARAN

KONDI
SI

AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik
(good governance)

7. Maturitas SPIP 3 3 3 3 3 3 3

Meningkatnya
efektifitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah,
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi

1. Nilai Sakip Pemda
CC 63 70 73 75 75,5 77

2.Persentase Nilai
kerugian terhadap
Realisasi APBD

75 75 80 80,50 90 92 95

3.Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

4.persenatase maturitas
SPIP OPD level 3

3 3 3 3 3 3 3

5.Nilai Reformasi
Birokrasi

47 53 59 63

2.Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Inspektorat

Nilai Sakip Inspektorat 55 67,60 75,50 77 79 82



78

Tabel 7.2 Indikator sasaran RPJMD

NO
. MISI/TUJUAN INDIKATO R

TUJUAN SASARAN
INDIKATO

R
SASARAN

KONDISI
AWAL

TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN KE-

Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tujuan 4:
Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan
daerah yang bersih
dan berwibawa
melalui inovasi dan
transformasi proses
bisnis
berkelanjutan

Indeks Inovasi
Daerah

Meningkatnya
efektifitas
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah, pencegahan
dan
pemberantasan
korupsi

Level
Maturitas
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah
Daerah
(SPIP)

3 3 3 3 3 3 3 4 4
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BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Utara merupakan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat. Sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis Inspektorat mengacu sepenuhnya kepada RPJMDKabupaten
Halmahera Utara. Keselarasan keduanya harus dijaga dan dimanfaatkan dalam

perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran pengawasan. Renstra Inspektorat

Kabupaten Halmahera Utara diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran .

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara selama

kurun waktu 2021 - 2026 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh

aparat Inspektorat dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. dan di dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang banyak tantangan dari internal
maupun external. Namun demikian, hal tersebut bukanlah suatu kendala bagi

Inspektorat untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih

dan bebas dari praktek- praktek birokrasi yang tidak sehat, sehingga nantinya akan

membawa perubahan dan kepuasan masyarakat akan layanan birokrasi pemerintah

daerah kabupaten Halmahera Utara yang kedepan semakin lebih baik.

IV/c
NIP.197208171992031011
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