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memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt, kami telah dapat menyusun

Oengan
''J Perencanaan

Stratejik

(

RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
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.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
penyelenggaraan kegiatan pengawasan guna mendukung pencapaian

ini

akan menjadi

acuan

Visi dan Misi Pemerintah

Daerah, karena aspek pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan
manajemen pemerintah daerah yang akan diimplementasikan sepenuhnya oleh seluruh jajaran
aparatur Inspektorat Daeratr Kabupaten Purbalingga.

Diharapkan dengan adanya Renstra

ini

penyelenggaraan pengawasan akan

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja lembaga pengawasan pada khususnya dan
Pemerintah Daerah pada umumnya.
Semoga bermanfaat.

Purbalingga,

Januari 2017
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BAB

I

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memasuki

tahapan yang penting, dimana kewenangan daerah dalam mengelola penyelenggaraan
pemerintahan semakin luas. Disisi lain Pemerintah Daerah dihadapkan kepada beban dan
tanggung jawab yang semakin berat terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat serta kualitas peningkatan pelayanan publik, sementara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dirasa belum efektif dan

efisien yang pada akhimya mengakiba&an merosotnya legitimasi pemerintah dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparatur pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan paradigma dalam kegiatan
pemerintahan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan perubahan
dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik dapat menata kembali kepentingan
masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya kepemerintahan yang baik

(good governance), mempetbaiki kinerja sektor publik, dan memperbaiki praktek
administrasi yang tidak sehat.
Persyaratan pokok yang perlu dipenuhi bagi efektifnya good govemance adalah
bahwa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki komitmen dalam penegakan

nilai-nilai demokasi, konstitusi dan hukum serta kompetensi yang memadai dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.

Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut

1.

:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) ;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Rensra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021
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4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

9

Nomor

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor

23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4593);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPP);

9.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010

-

2025;

10. Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2012 tentarrg Strategi Nasional (Stranas)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

20ll

tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
1 Tattun

13.

Z0l2tentang PMPRB;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umu Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi;
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14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
31 Tahun 2012tentartg Petunjuk Teknis PMPRB secara Online;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor

15.

12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga.

3. Mahsud dan Tuiuan
1)

Maksud
Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Inspeklorat Daerah Tahun 2016-2021

dilakukan guna menyusun langkah-langkah dan tahapan kegiatan yang akan dlaksanakan
setiap lima tahun kedepan dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Purbalingga yaitu PURBALINGGA YANG MANDIRI

DAN BERDAYA

SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Purbalingga Tatrun 2Al 6-2021

.

Disamping itu Renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan media pertanggungiawaban organisasi
pemerintah kepada pejabat yang berwenang dan kepada publik atau masyarakat.

2)

Tujuan
Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut

a.

:

Sebagai pedoman untuk menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5
(lima) tahunan.

b.
4.

Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja selama lima tahun.

Sistematika

Adapun Renstra Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai
berikut

:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab

ini menguraikan

latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan

tujuan, serta sistematika penyusunan.
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BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsiny4 kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode
sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan lima tahun
mendatang.

BAB III. ISU.ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FTINGSI
Bab

ini

menggambarkan tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan

program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun
pendoromg pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstar Inspektorat

Propinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu
strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan
Iirngsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB tV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab

ini

menjelaskan tujuan dan sasaran serta nrmusan startegi dan kebijakan

Inspeklorat Daerah Kabupaten Purbalingga lima tahun mendatang.

BAB

V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA.

KELOMPIK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan

indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran lnspektorat Daerah Kabupaten
Purbalingga lima tahun mendatang.

BAB

VI. INDIKATOR KINERIA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan indicator kinerja yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP
Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi. fungsi, dan peran dari dokumen Renstra
yang telah ditetapkan.
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BAB.

II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PUBALINGGA

l.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

lnspektorat Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Petaturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan peraflrm daerah tersebut Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah tipe

A yang melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

di

bidang

pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Inspeklorat Daerah yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah mempunyai frrngsi

a.
b.

:

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasn lainnya;

c.

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

d.
e.

Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati;

f.

Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan;

g.

Pengoordinasian

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

dan

penanganan

tindak lanjut pengaduan atas

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Desa;

h.

Pelaksanaan administrasi lnspektorat Daerah;

i.

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Purbalingga terdiri dari

:

a. Inspektur;

b.

Sekretariat terdiri dari

i.
ii.
iii.
c.

:

SubbagianPerencanaan;
Subbagian Administrasi dan Umum;
Subbagian Evalua"i dan Pelaporan.

Inspektur Pembantu Wilayah I;

Rcnstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021
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d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f.

Inspektur Pembantu Wilayah IV.

g. Kelompok

Jabatan Fungsional.

Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Inspektur. Didalam Struktur Organisasi Sekretariat terdapat 3 (tiga)

Sub

Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Subbagian Administrasi dan (Jmum, dan Subbagian
Evaluasi dan Pelaporan.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi

a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat

:

daerah;

b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat
Daerah;

c.

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan,
kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan
masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat Daerah;

d. Pengoordinasian

pelaksanaan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPP);

e. Pengoordinasian penyusunan laporan hasil

f.

pengawasan;

Penatausahaan proses penanganan pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah
dan Desa;

g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerahlkekayaan daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;

h.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

i.

Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran Inspektorat
Daerah;

j.

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh lnspektur sesuai dengan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah dan desa di wilayah.
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Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi

a. Pengkoordinasian penlusunan perencanzran program

:

pengawasan di wilayah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
Perangkat daerah dan pemerintahan desa di wilayah;

c.

Pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinerja dan keuangan di wilayah melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

d. Penyeliaan penanganan tindak lanjut
e. Penyeliaan

pengawasan wilayah;

penanganan tindak lanjut pengaduan atas permasalahan unsan pemerintahan

daerah dan desa wilayah;

f.

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan inspeklorat Daerah dapat ditetapkan
menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.

Peran Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Purbalingga

Tahun 2016-2021 yang lebih dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, dalam pelaksanaannya
merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra lnspektorat Kabupaten Purbalingga untuk
mencapai target kegiatan sebagai perrujudan kineda Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
Sistem Pemerintahan Indonesia pada umunnya menganut manajemen pemerintahan yang di

dalamnya terdapat tiga fungsi organisasi pokok yairu perencan.urn, pelaksanaan dan
pengawasan yang merupakan satu kesatuan system yang bergerak bersama-sama, seiring
sejalan menuju kearah tujuan yang ditetapkan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalarn praktek penyelenggaraan
pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan berlangsung lebih efektif dan efisien serta agar hasilnya lebih dapat
dipertanggungi awabkan.
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3.

Sumber Daya Inspektorat Daerah

Aspek Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dan strategis

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dimana 6a5ing-masing dituntut untuk
memberikan kontribusi secara proporsional dan bertanggung jawab.

Kelemahan pada aspek

ini terutama kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya akan

dapat menyulitkan atau menghambat bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kondisi personil Inspektorat Kabupaten Purbalingga berjumlah 41 PNS dengan keadaan
sebagai berikut

:

a. Pejabat Strukrural,

terdiri dari

Inspektur
- Seketaris
- Inspektur Pembantu
- Kepala Sub Bagian
-

b. Pejabat Fungsional
c. Staf Fungsional

Auditor

Umum

:

: I orang
: l orang
: 4 orang
: 3 orang
: 20 orang

: 11 orang

Kondisi personil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut

I

7

I

Ua

2

yb

3

ll

4

yd

Jumlah

Pendidikan

Gol

No

SD
3

SLTP

SLTA

4

5

I

2

D3
6

:

s1

S2

7

8

9

c

6

lUa
lll b

7

Ill

8

IVd

9

llU a

4

l0

IIY b

6

ll

I

Il/

.,

J

12

IIY d

10

12

13

IV/ a

2

I

J

14

IV/ b

4

I

5

15

IV/ c

1

I

16

Md
6

40

5

c

c

Jumlah
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I

2

2

29

4
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luas, hal tersebut
Sejak diberlakukannya otonomi daerah cakupan obyek pemeriksaan lebih
diperlukan jumlah dan tingkat kem{rmpuan personil yang memadai'

DikaitkandengantugaspokokdanfungsilnspektoratKabupaten'jumlahdantingkat
mengingat
pendidikan serta kemampuan personil ymg ada dirasa masih kurang memadai'
keuangan (audit
bahwa materi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek

operasional)danaspekpembangunan(kegiatan),sedangkanpersonilauditoryangberlatar
pendidikan sarjana akuntansi maupun sarjana teknik masih sangat terbatas, disamping
kemampuan dan ketrampilan lain auditor juga terbatas.

4.

Kinerja Pelayanan Inspektorat
Pelayanan Inspektorat Daerah adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai
ketentuan dalam penyelenggaraan pengawasan internal.

Terkait dengan kinerja pelayanan tersebut terlihat dari indikator yang ada pada Renstra 20102015, adapun gambaran sasaran yang telah dicapai dan indikator kinerja selama tahun 201 1
s/d 2015 adalah sebagai
20t

Realisasi

Target

Realisasi

Target

2015

2014

2013

2012

I

INDIKATOR
Target

berikut:
Realisasi

Targ€t

Realisasi

Target

Realisasi

Jumlah obrik
ysng

I35

'73
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l0l

I15

100

lt5

r00
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7

1

7

7

7

7

7

7

7

7

I5

25

l4

I3

l3

l0

t2

IO

t2

t3

15/1O00/o

21tN%

4/t 00%

l3/100%

l3l100o/o

l0/ 100%

ta t00./.

l0/ 100%

t2i000/0

t3/10tr/.

576

536

54ll

116

52r

E47

495

47t

627

dip6iksa
Jumlah uji
laboratorium
hasil
pemeriksaan
Jumlah
pelsnEtsran

disiplin
apaBtur
Jumlah d6n
pmsentase

tindak lanjut
p€langgaran

r

disiplin
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Jumlah
temuan hasil
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Jumlah dan
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tindak lanjut
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/t0v/"

/|Wo

A0v/.

ll$rf/o

/1OV/o

pemerikaan
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5.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah
Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami
perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan tepat

apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan
permasalahan yang dihadapi dan atau mungkin dihadapi
pengawasan,

di tahun 2016 - 2021

bidang

yaifu:

A. Tantangan

l.

Meningkatnya tuntutan peran audit internal dalam berbagai hal termasuk sebagai
Pembina, pengendalian mutu dan konsultasi oleh APIP kepada OPD termasuk
meningkatnya tugas pengawasan dalam penyelenggaraan SPIP dan Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

2.

Adanya jumlah obyek pemeriksaan melebihi kapasitas Inspektorat Daerah dalam
penyelenggaraan pengawasan dan adanya temuan BPK yang harus diselesaikan oleh

APIP;

3. Penyelenggafturn Sistem Pengendalian Internal termasuk Pengawasan Melekat oleh
para Pimpinan Organisasi Perangkat Daeratr masih perlu terus ditingkatkan.

Pengendalian intemal OPD adalah hal yang utama yang ditunjang oleh efektifitas

sistem pengendalian internal. Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas
organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam
menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan. Pimpinan OPD pada

umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan
urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu perlu pemahaman dan pembudayaan

bahwa pimpinan OPD mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan

Melekat. Pengawasan Melekat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan
ekstemal manj adi penunj ang Pengawasan melekat.

4. Belum mantapnya

prosedur, mekanisme pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten

Purbalingga.

5. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasn yang dilakukan inspektorat
daerah.

6. Lemahnya

kesadaran OPD dan Obrik dalam melakukan tindaklanjut hasil pemeriksaan.

7. Internal Inspektorat : masih terbatasnya SDM dan
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8. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance(Penjamin Mutu) atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Inspektorat daerah sebagai aparat intem pemerintah (APIP) harus dapat memberikan
pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan

peratuan perundang-undangan dan hal

ini

bukanlah tugas yang ringan karena

melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama

sumber daya manusia. Oleh karena

itu

Inspektorat terus berupaya meningkatkan

seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi quality assurance
terhadap pelaksanaan tugas OPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah
daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good govemance.

B. Peluang.
Bebarapa peluang yang ada dalam penyelenggaraan pengawasan adalah sebagai berikut

:

. Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dengan waldu yang efisien.
2. Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus unhrk meningkatkan
I

independensi.
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BAB III

ISU.NU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalatran Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

l8

Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

(Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Inspektorat Daeratr Kabupaten
Purbalingga mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan
urusan dan penyelenggaraan pemerintatran Kabupaten Purbalingga. Dalam kaitan tersebut

Inspektorat daerah Kabupaten Purbalingga tentunya harus dapat melakukan tindakan

korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan
penyelenggaraan pemerintatran di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada

Organisasi Perangkat Daerah yang berada

di dalam Wilayah

dan
dan

seluruh

Pemerintahan Kabupaten

Purbalingga.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga

yang

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan
kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (Good Govemance) maupun pemerintahan yang bersih

(Clean Govemment) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi
meningkatnya kemakmuran warga kota.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi
Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut

.

oleh Inspektorat

Daerah

:

Sumber Daya Aparatur Pengawas.

Permasalahan Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang harus diperhitungkan.
Inspektorat adalah lembaga dimana tugas dan fungsi utamanya adalah sebagai aparat

pengawas yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan

di Kabupaten

pelaksanaan

Purbalingga. Jangkauan obyek yang

harus diawasai adalah seluruh Dinas Instansi, Badan-badan, Bagian-bagian, kecamatan,

kelurahan dan desa.Dilihat dari rasio jumlah aparat yang ada

di Inspektorat

dibandingkan dengan jumlah obyek yang harus diawasi masih kurang memadai.
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Bahwa idealnya setiap obrik diperiksa minimal satu kali dalam satu tahun, namun di
sisi lain jumlah tim audit dan jumlah hari pemeriksaan yang ada tidak akan mungkin
untuk dapat menjangkau keseluruh obrik sebagaimana yang diharapkan.

r

Sarana dan Prasarana.

o

Ruang dan Perlengkapan Arsip
Sebagian besar produk suraU dokumen pada Inspektorat Kabupaten Purbalingga

adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas entitas/ OPD se Kabupaten
Purbalingga yang terbit setiap bulan serta sifatnya rahasia dengan umur
minimalnya 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan produk yang memiliki sifat rahasia
maka sangat dibutuhkan ruangan arsip yang memadai sesuai dengan fungsi dan
sifatnya agar arsip dapat tersimpan/ terjaga/ terpelihara dengan baik. Kondisi yang

ada saat

ini

Inspeklorat belum memiliki ruang arsip yang representatif dan

memenuhi standar penyimpanan arsip yang memadai serta perlengkapan/ lemari/
rak arsip yang kurang memadai.

o

Ruang dan Buku-buku Perpustakaan

Sebagai sarana penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas&emampuan
maupun pengetahuan apaxat pengawasan serta meningkatkan kualitas pemeriksaan
dan laporan hasil pemeriksaan, materi perpustakaan Inspektorat Kabupaten saat

ini

masih kurang memadai terutama buku-buku referensi tentang manajemen
pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pengawasan. Kelengkapan perpustakaan yang dinamis sangat
membantu meningkatkan ketajaman analisa dan kualitas hasil pemeriksaan.

Kondisi saat ini disamping kurangnya materi perpustakairn, nt urgan perpustakaan
yang representative juga belum dimiliki oleh Inspeklorat Kabupaten.

o

Komitmen bersama antara pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Faktor yang paling utama agar tujuan dan sasaran bias tercapai adalah adanya
komitmen bersama antara pimpinan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

karena sasaran yang ingin dicapai dalam kurun lima tahun kedepan adalah
meningkatnya disiplin kinerja pegawai, disiplin pengelolaan anggaran dan disiplin
dalam penerapan aturan perundang

undangan bisa tercapai

sesuai harapan sehingga

apa yang menjadi cita-cita Pemerintah Kabupaten Purbalingga kelak bisa terwujud

yaitu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

( WTP) dari

Badan Pemeriksa

Keuangan.
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Luasnya j angkauan maupun jumlah obyek pemeriksaan sebagai auditan.

Lambannya penyelesaian tindak lanjut oleh obrik yang diperiksa.

Masih seringnya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berubah-ubah
sehingga penerapan aturan yang dilaksanakan di daerah tidak berjalan secara optimal.

r

Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja hingga ke keuangan daerah.

o

Temuan yang berulang.

Secara

umum Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Purbalingga

saat

ini dan

kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian
dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(

RPJM

)

Pemerintahan berikutnya. Dengan mengetahui permasalahan yang ada

diharapkan semua progr.tm dan kegiatanmampu mengatasi permasalahan tersebut atau
paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penelaahan

visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ditujukan untuk

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan,
sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016

-

2021. Proses telaah tersebut

dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2016

- 2021, visi pembangunan

daerah j angka menengah Kabupaten Pubalingga tahun 20 I 6 - 2021 , adalah

:

PURBALTNGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

YANG BERAKHLAK MULIA

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut

:

Mandiri,
Kemandirian daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakat
dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah,/ rumah tangganya menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguhsungguh agar seczra setahap demi setahap ketergantungan kita terhadap pihak-pihak lain

/

luar semakin dapat dikurangi. Disamping itu, kita perlu berusaha keras agar sumber-
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sumber pembiayaan pembangunan akan semakin meningkat melalui upaya-upaya yang

tidak kontra produktf dengan niat kita dalam mendorong perekonomian rakyat.
Daya Saing.

Daya saing masyarakat dan wilayah perlu dibangun secara sungguh-sungguh
sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan dan

penghidupan yang semakin berat dan komplek, terlebihJebih dengan telah masuknya
perdagangan bebas. Untuk itu, mau tidak mau dan suka tidak suka kita perlu melakukan

investasi

dibidang peningkatan sumber daya manusia. Dengan SDM yang kuat,

insyaallah kita akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat sekaligus hidup
sejajar dan bersaing sehat dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu maju.

Sejahtera.
Kesejahteraan masyarakat yang beakhlaqul karimatr, ditandai dengan semakin

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan memberikan
perhatian utama pada tercukupinya kebtuhan pokok manusia" kesehatan, pendidikan dan
lapangan kerja, yaag didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.
Peningkatan lualitas hidup lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antar

kelompok pendapatan dan antar wilayah, sehingga secara simultan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu ditekankan bahwa kemajuankemajuan yang kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja,

akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan non fisik

pada dimensi mental

-

spriritual, keagamaan, dan kebudayaan, agar kehidupan

masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta akhlaqul karimah.
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan
batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan

7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 , sebagai berikut

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien,

:

efektif, bersih

dan

demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

2. Mendorong kehidupan masarakay religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah
SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman

dan

tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan
secara layak
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4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat
pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong

simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur,
perdagangan, jas4 pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan

dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif
untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang

didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai
Kabupaten Purbalingga Tahun
1

.

2

Visi dan Misi

Pembangunan

016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu

:

Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan

a) Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
b) Mendorong Terciptanya kehidupan yang religious/agamis, serta mewujudkan rasa
arnan dan tentmm dalam masyarakat.

c) Pemenuhan kebufuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)

2.

Penegkan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan

a)

Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan

umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)

3.
4.

b)

Pilar Pembangunan Pedesaan

c)

Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

d)

Pilar Penyediaan Infrastruktur

Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan

Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Purbalingga tersebut, maka
Inspektorat Daerah sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga,

menjadi salah satu lembaga yang melaksanakan salah satu Misi dari Visi Misi Pemerintah

Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan yaitu

Misi yang pertama

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien,

adalah

Efektif, Bersih

Demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
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Fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai pengawas yang mempunyai tugas
memberikan koreksi terhadap pelayanan penyelenggaftmn pemerintahan di daerah melalui

progftm kegiatan di masing-masing OPD dan penyelenggara,m pemerintahan desa.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Propinsi
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaftuln pemerintah daeratr guna

mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan
pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang
akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan progftIm prioritas Inspektorat yaitu

:

a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat dalam
upaya mempertahankan opini WTP
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu indikator keberhasilan tata

kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah
ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK.
Mengingat Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini WTP
maka

ini menjadi

tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Tengah agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lima tahun kedepan

opini WTP tersebut. Demikian juga opini WTP untuk
Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah yang juga menjadi indikator kinerja
mempertahankan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan seluruh stakeholder terkait, agar peran Inspektorat saat ini

dan kedepan dalam reviu laporan keuangan dapat didukung dengan optimal.
Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Masih lemahnya

SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Pemerintah Kabupaten/I(ota.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun
BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.
Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif
disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
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c. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good
governance.
Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada

akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu
munculnya bebagai penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan
administrasi pada birokrasi.

d. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality
Assuarance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak

terkait.
Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma
lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang

lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit
(customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan
sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

e. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.

Saat

ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan

sistem

pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional

Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggar&tn Urusan Pemerintahan
(P2UPD). Untuk PFA menginduk

di bawah BPKP, sementara P2UPD

di

Daerah

berada di

bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas

untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam
pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencaruum ruang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang,
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata
ruang yang berlaku. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2030,
sedangkan Inspektorat Daerah adalah Fungsi Penunjang Bidang pengawasan sehingga

tidak terkait langsung dalam penakan ruang.
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KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD,
sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahrn 2A16-2021 digunakan sebagai dasar

untuk menentukan progftIm dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan

mitigasi atau altematif program berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan.

yang dilakukan dari 99 program prioritas dalam
dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu

Dari hasil

penapisan

strategis, maka terpilih 5 program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu

strategis, sedangkan pada Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan dinilai tidak
mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu suategis sehingga tidak perlu untuk
merumuskan mitigasi atau altematif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan.

3.5, Penentuan Isu-isu Strategis.
Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan karena dampaknya yang dignifikan

di

masa depan. Suatu

kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak
dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait
dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga" maka dapat
ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah

1.

:

Pengawasan Prioritas Nasional, meliputi Penyerapan Anggaran Dana Desa, dan
Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terakomodir dalam kegiatan
pengawasan rutin/reguler.

2.

Belum Optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Organisasi Perangkat Daerah

(oPD).

3. Belum optimalnya

penerapan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) di

jajaran SKPD.

4. Upaya percepatan peningkatan Level Kapabilitas APIP

sesuai Grand Design

Peningkatan Kapabilitas APIP yang Terhrang Dalam Peratuan Kepala (Perka) BPKP

Nomor 6 Tahun 2015.

5.

Penegakan integritas, melalui kegiatan Penanganan Laporan Gratifikasi, Monev

Pencegahan Korupsi, Verifikasi Pelaporan

RAD PPK, Verifikasi

Aksi

LHKASN,

Pembangunan Zona Integritas, dll.
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Kondisi dan Potensi yang dihadapi Inspektorat Kabupaten.
Dari data-data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kondisi
Inspektorat Kabupaten Purbalingga belum cukup kondusif untuk mampu melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan secara optimal, namun demikian dengan

ditetapkannya Undang-undang Nomor
perubahan Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atas

22 Tahun 1999 dan dengan ditetapkarurya

Inspektorat

Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010,
sangatlah terbuka kemungkinan peningkatan pemberdayaan pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, keadaan yang diinginkan Inspektorat
Kabupaten Purbalingga adalah

l.

:

Tercukupinya Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas

.

2. Tercukupinya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Terlaksananya pengawasan yang efektif dan efisien terhadap obyek pemeriksaan yang
strategis.

4.

Terlaksananya metode pemeriksaan yang komperehensif, analisis datayang akurat, laporan
hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas.

5. Terciptanya pemerintahan yang lebih

bersih, lebih berwibawa, lebih efektif dan lebih

transparan.
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BAB IY

TUJUA}i DAII SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAI{

4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
selama Tahun 2016

o

-2021, dijabarkan sebagai berikut

:

Terwujudnya pelayanan prima kepada Masyarakat, dengan sasaran

-

:

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, secara rinci dapat dilihat pada Tabel
4.1 ) terlampir.
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Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2020

TUJUAN INSPEKTORAT:
SASARAN INSPEKTORAT

)

I
I

Meningkatnya kualitas

INDIKATOR
KINERJA

pengawasan

TARGf,T KINERJA SASARANPADA TAHUN
KE-

INI

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

1

I

I

2

J

J

2

2

2

3

3

J

Nilai Maturitas SPIP

penyelenggaraan pemerintahan.

Level Kapabilitas APIP
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4.2

Strategi dan Kebijakan

untuk lebih mengarahkan strategi Inspektorat Kabupaten Purbalingga

dalam

pencapaian tujuan organisasinya secara efektif dan efisien, maka perlu dianalisis faktor-

faktor lingkungan intemal dan eksetemal yang dianggap dapat

mempengamhi

keberhasilan dan kegagalan dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam

organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan. Metode yang digunakan adalah dengan
analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity' and Threaths)'

A.

Analisis Lingkungan Intemal.
Faktor Lingkungan internal yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Purbalingga pada
saat

ini akan mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Analisis lingkungan intemal Insektorat
Kabupaten Purbalingga mencakuP

a.

:

Kekuatan(Strenghts).
Beberapa faktor kekuatan yang sangat mempenganrhi keberhasilan Inspektorat

Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan organisasinya dapat dijelaskan sebagai
berikut

1)

:

Adanya susunan organisasi dan tata kerja serta penjabaran tugas pokok dan fungsi
inspektorat.

2)
3)
b.

Semangat dan motivasi kerja pegawai.

Dukungan pimpinan berupa dana dan kebijakan.

Kelemahan(Weakness).

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti dijelaskan diatas, Inspektorat
Kabupaten Purbalingga juga memiliki beberapa kelemahan intemal yang dapat
menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil
analisa yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tenebut dapat dijelaskan sebagai

berikut

:

1)

Kualitas dan kuantitas pegawai yang terbatas.

2)
3)
4)

Luas dan kompleksnya j angkauan obyek pemeriksaan.

Terlambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Terbatasnya kesempatan peningkatan kemampuan APF.
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B.

Analisa Lingkungan Ekstemal.
Analisa Lingkungan Eksernal Inspektorat Kabupaten Purbalingga mencakup

a.

:

Peluang(Opportunity).

Beberapapeluangyangakansangatmendukungkelancaranlnspeklorat
Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan organisasinya, diantaranya adalah

l)

:

Penerapan otonomi Daerah akan mendorong aparat daerah untuk berkreasi dan

berinovasi sesuai kebutuhan daerah.

2) Adanya

Rapat-rapat koordinasi, berpeluang untuk mengoptimalkan kinerja

organisasi.

b.

Tantangan(Threaths)
Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas terdapat pula tantangan yang dianggap

akan menghadang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok

organisasi

Inspektorat Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian tujuan yang telah ditelapkan.

ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat
berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat

Tantangan-tantangan

keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai
berikut

1)

:

Kebijakan politik Yang labil.
Dengan adanya kebijakan politik yang labil menjadikan penrmusan kebijakan
daerah selalu berubah-ubah.

2)

Terbatasnya pedoman dan petunjuk pelaksanaan.

Terbatasnya pedoman

dan petunjuk

pelaksanaan

dari

pemerintah pusat

mengakibatkan perumusan kebijakan daerah sangat terbatas.

C.

Faktor

-

Faktor Kunci Keberhasilan.

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan dalam meningkatkan kinerja Inspektorat
Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut

l.

:

Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2.

Adanya semangal dan motivasi para pegawai.
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3

Adanya Otonomi Daerah yang mendorong para pegawai untuk berkreasi dan
berinovasi.

4

Adanya forum Rapat-rapat koordinasi untuk meningkatkan kinerja organisasi'

Strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah merupakan cara dan arah tindakan

yang diambil oleh Inspektorat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Inspektorat daerah dapat
dijabarkan sebagai berikut

TUJUAN

:

Tabel 4.2
Keterkaitsn Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tahun 2016 - 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Purb
KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN
3

2
1

Tersedianya staf
Meningkatnya
kemampuan aparatur berkualitas di
bidang
pengawasan,

Peningkatan kompetensi
aparat pengawas intem
pemerintah.

Mewujudkan
pemerintahan yang
bersih dan bebas

KKN.

1. Menurunnya

1

temuan
pemeriksaan
berindikasikan
kasus tindak pidana
korupsi.
2. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
penyelesaian tindak

lanjut hasil
pemeriksaan
intemal dan
ekstemal.

-Pemberian fasilitas
bagi pelaksanaan
pengawasan
1

operasional ke
SKPD.
2.Peningkatan
kapasitas SDM.

pengawasan.

2

5

4

Penataan kebijakan
sistem pengawasan.

. Penyusunan dan

penyempumaan
norma, standar dan
prosedur
pemeriksaan.
2.Pengawasan atas
kinerja SKPD.
3.Peningkatan sistem
pengendalian intem
dan pemerintah.
4.Peningkatan
pemeriksaan
operasional SKPD
berdasarkan urutan
SKPD yang
resikonya paling
besar.
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3

4

Mewuiudkan
akuntabilitas ki
nerja.

Mewujudkan
pelayanan publik
yang prima.

Meningkatnya
akuntabilitas
kine{a di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purbalingga.
1. Meningkatkan
zona-zona
integritas di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Purbalingga.

Peningkatan kualitas
pelaksanaan pemeriksaan.
1. Pemeriksaan

terhadap kualitas

Peningkatan kualitas
pelaksanaan pemeriksaan.

pelayanan publik
yang strategis.
2.Mengembangkan
pelayanan publik
melalui pemanfaatan
teknologi informasi.

2.Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan yang
baik.
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DATI
I/:
rrnl=

RENCANA PROGRAM DAI\ KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, *,,'.i-.
PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah, melalui tujuan dan
sasaran sena strategi dan kebijakan yang teiah ciiteapran, maka periu penlabaran opcfssit;:::i

yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima

iiriixi

rnendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka lnspektorat
menetapkan rencana proglam dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2Oi6-?+=1,-

yaitu sebagai berikut

1.

:

Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanflan Pemerintah Daerah, dengan
fokus kegiatan patia:

a. Penyediaan Bahan dan

Jasa Perkantoran.

b. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi.

c. Pemeliharaan sarana

dan Prasarana.

d. Pengadaan

sarana dan Prasarana.

e. Pendidikan

dan pelatihan.

2. Program Pengawasan Penyelenggaraan
dengan fokus kegiatanpada:
a. Pengawasan Intemal

Pemerintahan dan Pembangunan daerah,

secara Berkala dan Penanganan KasusA(husus.

b. Tindaklanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
c.

Tes

Uji Laboratorium.

d. Laporan Pajak-pajak

PNS.

e. Implementasi SPP.

f.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

g. Penegakan Integritas.

h. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

i.

Pemeriksa.

Kegiatan Saber Pungli.
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Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya
din-rmuskan indikator kineria dan targetn.va, serta pendanaan

indikatif untuk membiayai

progftrm dan kegiaian seiama iima tahun yang akan ciatang, sesuai ciengan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif u*tuk lnspektcrat llaerah
selama tahun 2016

- 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tab€l 5,2
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DATI BESARAN PAGU PENDANAAN IN[IIKATIF
INSPEKICIRAT DAERT'H KABUPATEN PURBAI.INGGA TAHUN 2016 . 2021

Ki)de

lndikator Kinerje

Urusany'Bidang Urusan P€merintahan Daerah

Program/(egiata

dan Program/Kegiatan

1'arget
n

capaian

Ilineria

Aoggaran

TarSet

Il
lremerintahan
II tjrusan
Pemelintahan Umum,
Wajih,Otonomi
ll
P€rangkat
l(epegawaian
II
perangkat
II PenyediranPenguatan Kelembagaall
Jasa

ll
ll
!t
Il

-I

I ll
_l

Bahan dan

rl
F|

ll
il
tl

t!
II
ll
tl
lr
II
tl ll
tl TI
I !t

I

- Prosentas : terpenuhinya
kebutuhar administras
perkantoran.

too%

r00%

700%

AngEaran

Target
capaian
Kinerja

6

5

f-

- Prosentas? terlaksanat

700%

700%

t

700%

f-

I

Rapat - €pat Koordinasi dan Konsultasi

700%

700vo

rc at koordinasi dan k,)nsultasi

Pemelihrraan Sarane dan Prasarana Kantor
- Tersedian'/a

peralatan ian

1

paket

l

paket

r-T
l

paket

l

paket

l

paket

barang inr/entaris kant,)r yang

terpelihara

TI Pengadaaan

lndikasi

Ki

6

6

tl
r-

Daerah

Perkirntoran

IT
IT

IlTI

Target
l:apaian

lndikasi
l,nggaran

5

lndikasi
Anggaran
6

T-

Daerah,

Progranr

TT

IT
IT

Target
capaian
Kineria

Daerah,

Adm KeJDa,

u il

/\ntgaran

Kiner.ia

Urusan
Bidang

lndikasi

i:apaian

6

2

1

U

lndikasi

TAHUN 2O20

TAHUN 2019

rAHUN 2018

TAHUN 2017

TAHUN 2O:16

sarana (ran Prasarana

Kantor

_

- Tercukupirya sarana

prasarana kantor

t-- [-t
l

paket

l-

t---l

I

j.0 orang

1l) orang

l

il

10 orang

1.0

T--r
I

Tertata

arsi

rSrp

rn
r Pemerintahan dan Pamba nan
Penqawasan lnlernalSecara Berkala dan Penanqanan Kas!s/
Khusus
-

Tersusunnya DOP

l

f-

Fl

l

paket

dok DOP

l

paket

dok DOP

l

1

paket

dok DOP

l

L-

t-

l

i_-_r-

paket

dok DOP

paket

il

paket

orang

F-

no%

l

paket

Bimtek
Penataan Arsip

rr-

r--r-T

Pendidikan dan Pelatrhan Pegawa
- Jumlah PNS yang mengikuti

I

700%

I

t-

paket

I

10 orang

l

I

tl

l

paket

dok DOP

Kr)de

lndikator Kineria
Program/(egiatan

Urusany'Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Pro8ram/Keglatan

I'arget

lrdikasi

capaian

Anggaran

llineria

I
II
T I
II

I
I
t
t

I

l

1 dok laporan

l

1 dok laporan
1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

too%

toov"

too%

700%

too%

100%

too%

2 dok laporan

2 clok laporan

- Terlaksananya Pemeriksaan

Lainnya (liasus/Khusus)

Tindak Lanjut Hasil T3muan Pemeriksaan
-.lumlah

dck laporan
1 keg

too%

La

700vo

r-

Joran pemutakhiran 2 dck laporan

rjut Hasil Perneriksaan
lnspektont Propinsi.

Tindak

H+

La

lumlah LaL)oran pemutakhiran
BPKP Perwakilan

ff

Hasil Pemeriksaan.

- Terlaksananya

I

12 Cok laporan

2 dck laporan

2 dok laporan

2 clok la

:t2 keg

12 keg

9 keg

9 keg

Penyelesaian TLHP
- Terlaksan nya Rapat Koordinas

percepatan penyelesaian

I
T Tes Uii l-aboratorium
I

tindaklanjut

$- IT

jenis

Laboratorium
- Tersusunrya laporan Ll,2P

-

Terlaksaninya Bimtek
Penyusunan RTP OPD

l

f-

rrt-

Laporan Paiak-Pajak Pribadi (LP2P) PNS

I
I
I lmplem€nlasi SPIP
T

/

- Tersusunrya laporan tes Uji

T

1 dok laporan

12 dok laporan

Monitoring

laporan

]' OPD
2 hari

r-----7

l

jenis

laporan

dok laporan

r-

100%

2 dok laporan

2 dok laporan

2 dok laporan

2

T

I

lkhtisa.

l dek laporan Ll dck laporan
l dok laporan
l dck laporan

1 dok laporan

2 dok laporan

2 dok laporan

12 keg

I

r-

r-

ran

Hasil Pemeriksaan

T

I

r-T
r-r

l

t-

I

Prop lateng

- Tersusunnya Laporan

I

T

F=

- Tersusunnya Rekap Pol(ok-pok( L2 d,)k laporan

I
T rI

1 dok PKPT

1 dok laporan

Regule.

It II

dok PKPT

dc,k laporan

Tindak Lanjut Hasil Perneriksaa 2 dck laporan

tIT

l

1 dok laporan

1 clok

l
9 keg

r
7

jenis

--_r-T
l

r-T

12 dok la oran

r-

2 dok laporan

r-

12 keg

d)k laporan

12 dok laporan
2 dok laporan

12 keg

t--

9 keg

9 ke8

t---t

T.ienis

7

I

:l laporan

laporan

T-

jenis

rl

laporan

I

5 OPD

2 hari

6

5

1dc,k laporan

1 dok laporan

lndikasi
Anggaran

Kineria

6

5

l

1 dok P(PT

ook PKPT

Terlaksananya Pemeriksaan

I
I

(ineria

l

-

I-T-

6

Anggaran

RNIA

T TT

F

5

Target
capaian

lndikasi

tKjlP

T
T

tT

6

1dc'k laporan

- Terlaksanirnya Rasinggram

IT t

5

Target
(:apaian

- Terlaksananya Reviu

- Terlaksanirnya Evaluasi SAKIP

I
I

lndikasi
Lnggaran

- Terlaksananya Reviu

- Terlaksananya Reviu Ll(D

IT
IT

Target
capaian
l(ineria
dok PKPT
laporan
1 dok laporan
l dok laporan
1 dok laporan

- Tersusunnya PKPT

T

lndikasi
i\nSgaran

6

5

1

Target
capaian
Kineria

TAHUN 2C20

TAHUN 2019

TAHUN 2I'18

TAHUN 2017

TAHUN 20:16

l

5 OPD

2 hari

I

5 OPD

5 OPD
2 hari

I

z trari

F-

Krrde

lndikator Kineri.

Urusan/rBidang Urusan Pemerint.han Daerah
dan Program/Kegiatan

Prog

ra

'I'artet

m/Kegiata n

capaian

i:ineria

I
I
T
I
I
t

Arggaran

Target
t:apaian
Kineria

6

2

1

lrdikasi

5

Target
capaian
Kineria

6

3 hari

3 hari

3 hari

- Terlaksananya Pendampingan

lndikasi
i\nggaran

TAHUN 2C20

TAHUN 2019

TAHUN 2I'18

TAHUN 2017

TAHUN 2015

TarSet

lndikasi
I,nggaran

l:apaian

6

5

Xineria

Target

lndikasi
Anggaran

(:apaian
Kinerja

lndikasi
AnSgaran
6

6
3 hari

3 hari

Penyusunan RTP oPD
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birolrasi

l

- Tersusunnya Laporan Lembar

LKERB

l

LKERB

I

IKERB

I

L LKERB

LKERB

Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penegalian lntegritas
- Terlaksananya Kegiatan

I
I

l

dck laporan

1 dok laporan

1 clok

laporan

l

1 dok laporan

dck laporan

Zona Int€gritas
- PersentasL' Penanganan Lapora

700%

700%

700vo

roov.

100vo

Gratifikasi
- Persentase Penanganan Lapora

toovo

LOo%

100%

100vo

too%

1 dok laporan

1 dok laporan

1 keg

WBS
- Tersusunfya Laporan

Renaki

l

dck laporan

1 dok

laporan

1 clok

laporan

PPK

Pen

Ka

dan

r)tensi Pemerksa
a. Terlaksana

b. Terlaksananya

Bimtek

studi Banding

c. Terlaksaranya PKS

Kegiatan Sapu Bersilr Pungutan Liar (Saber Pur Persentase terlaksananya fasilit;
kegiatan Tim Saber PunEliTingkat

1 keg

1 keg

1 keg

1 ke8

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

12 keg

700%

tooyo

100%

700%

100%
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BAB VI
INDIK-ATOR KJNEBJA YANG MENGACTT PADA TUJUAN

I,AN SASATTAN'RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja
akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah

berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik

akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih
menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila diduktrng dengan suatu sistem

pengumpulan dan pengolah data kiner-ja yang memadai maka kondisi

ini akan dapat

membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable)
mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi,

indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban.
Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja, perencaruum sudah mempersiapkan alat ukur yang akan

digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan

indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanuum
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara
obj

ektif keberhasilannya.

Kinerja Kabupaten Purbalingga yang
pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan

Pada bagian
mengacu

ini

akan ditampilkan Indikator

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja

ini didapatkan dengan mengidentifikasi

bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tahal A

dan sasaran RPJMD

pada

SKPD

Indikator

'l

I

Indikator

No.

(I )

(2)

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja

Kinerja

pada

pada

awal

akhir

2015

2016

2017

201 8

20t9

2020

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

100%

100%

100%

100o/o

100%

100%

100%

79%

7sYo

7 5o/o

7 5o/o

7sYo

7 5o/o

75%

74,8o/o

7 5o/o

75Vo

750

7504

750h

7s%o

36%

35%

35%

35%

60%

80%

80%

100%

100%

1000h

500

67o/o

67%

500h

Program Pengawasan
Pemerintahan dan
Pembangunan.

I

Prosentase

Penanganan

kasus Pelanggaran PNSA{on
PNS

2

Prosentase

hasil

pemeriksaan internal yang
telah ditindaklanjuti.

3

Prosentase

hasil

pemeriksaan ekstemal yang
telah ditindaklanjuti.

4

Persentase OPD yang telah
menyusun RTP OPD

5

Persentase terpenuhinya

elemen kapabilitas APIP

I

i

Indikator

No

(2)

(1)

Kincrja

Kondisi

Target Capaian SetiaP Tahun

Kondisi
i

i

Kinerja

pada

pada

awal

akhir

2015

2016

(3 )

(4 )

2019

2020

(6)

(7)

(8)

(e)

100%

100%

100%

100%

201'7

2018

(5)

Program Penguatan

Kelembagaan Perangkat
Daerah

I

Tingkat Efisiensi
Operasional

r00%
Penyelenggaraan
Pemerintahan.

l00o/o

100%

I

BAB

VII

PEI\iUTUP
bagi sKPD selama 5 (lima)
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja
berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat

tahun ke depan. Renstra disusun

Mendasarkan pada hal
digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah'
2016.2021
te6ebut, pelaksanaan Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam

5 (lima)

tahun ke depan.

pen).usunan perencanzurn pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan
pembangunan yang berkualitas terutama

dalam

mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan
Rencana Kerja Tahun 2022, dimarra periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan
Desember 2021, dokumen ini tetap akan menjadi acrxm penyusunan lencana kerja Tahun 2022.

program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut

progam transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanalm ta}nn 2022
adalah

..program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran

dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 20212025. Wogram transisi

ini

tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah

termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah

yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 Nomor 8 Tahun 2016. Dokumen renstra ini
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan programprogftm dalam Rensha Inspeklorat Daerah

2.

T ahun 2016'2021 dengan sebaik-baiknya;

Inspektorat Daerah berkewajiban unhrk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan
fi.rngsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga

Tahun2016-2021:

3.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas p€laksanaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 201 62021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

4.

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evalt,asi
laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir
pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari

visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode

2016-202l sesuai dengan tupoksi lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh

individu Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menopang kesuksesan pelaksanaan
R'enstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu

dilakukan dalam pelaksanaannya.

DAERAH

GTI;

I
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