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A.  GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT 

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten dari10 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak geografis: di sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Mataram dan 

Selat Lombok, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah. 

Berdasarkan PP No. 62 Tahun 2000, Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat secara 

resmi dipindahkan dari kota Mataram Ke Kecamatan Gerung, ditandai dengan 

hijrahpada tanggal 14 Oktober 2002 yaitu gerak jalan bersama yang diikuti oleh 

unsur Muspida dan seluruh pejabat beserta karyawan-karyawati di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Kecamatan Gerung sebagai Ibu Kota Kabupaten sekaligus pusat pemerintahan 

Kabupaten Lombok Barat mempunyai luas wilayah ±62,30 Km2. Keberadaan 

Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115˚,46 - 116˚,20 Bujur Timur dan 8˚,25 

sampai dengan 8˚,55 Lintang Selatan. 

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi: 

daerah pegunungan, daerah perbukitan dan daerah dataran rendah. 

Secara administratif, luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 1.053,92 

km2, terdiri dari 10 kecamatan, 118 desa, 3 kelurahan dan819 dusun dengan jumlah 

penduduk sebanyak 637.834 jiwa. Sebaran penduduk setiap kecamatan sebagai 

berikut : 

1. Kecamatan Sekotong terdiri atas 9 (sembilan) desa, terbagimenjadi95 (sembilan 

puluh lima) dusun, dan jumlah penduduk 60.423 jiwa dengan luas wilayah ± 

529,38 Km2. 

BAB I 
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2. Kecamatan Lembar terdiri atas 10 (sepuluh) desa, terbagi menjadi 81 (delapan 

puluh satu) dusun, dan jumlah penduduk 47.793 jiwa dengan luas wilayah ± 

62,66 Km2. 

3. Kecamatan Gerung terdiri atas 11 (Sebelas) desa dan 3 (tiga) kelurahan, terbagi 

menjadi 70 (tujuh puluh) dusun, dan jumlah penduduk 80.009 jiwa, dengan luas 

wilayah ± 62,30 Km2. 

4. Kecamatan Labuapi terdiri atas 12 (dua belas) desa, terbagi menjadi 73 (tujuh 

puluh tiga) dusun, dan jumlah penduduk 65.371 jiwa, dengan luas wilayah ± 

28,33 Km2. 

5. Kecamatan Kediri terdiri atas 10 (sepuluh) desa, terbagi menjadi 74 (tujuh puluh 

empat)dusun, dan jumlah penduduk 58.254 dengan luas wilayah ± 21,64 Km2. 

6.  Kecamatan Kuripan terdiri atas6 (enam) desa, terbagi menjadi 40 (empat puluh) 

dusun, dan jumlah penduduk 36.587 jiwa dengan luas wilayah ± 21,56 Km2. 

7. Kecamatan Narmada terdiri atas 21 (dua puluh satu) desa, terbagi menjadi 129 

(seratus dua puluh sembilan) dusun, dan jumlah penduduk 94.587 jiwa dengan 

luas wilayah ± 107,62 Km2. 

8. Kecamatan Lingsar terdiri atas 15 (lima belas) desa, terbagi menjadi 93 

(sembilan puluh tiga) dusun, dan jumlah penduduk 68.235 jiwa dengan luas 

wilayah ± 96,58 Km2. 

9. Kecamatan Gunungsari terdiri atas 16 (enam belas) desa, terbagi menjadi 102 

(seratus dua) dusun, dan jumlah penduduk 84.527 jiwa dengan luas wilayah ± 

89,74 Km2. 

10. Kecamatan Batulayar terdiri atas 8 (delapan) desa, terbagi menjadi 62 (enam 

puluh dua) dusun, dan jumlah penduduk 48.800 jiwa dengan luas wilayah ± 

34,11 Km2. 

Kecamatan Narmada merupakan kecamatan yang memiliki potensi terbesar di 

banding dengan  kecamatan lain yang ada di kabupaten Lombok barat, baik dari 

segi jumlah desa dengan 21 (dua puluh satu) desa, terbagi menjadi129 (seratus dua 

puluh sembilan) dusun, sebaran penduduk dengan jumlah penduduk 94.587 jiwa, 

serta dengan wilayah terluas dengan luas wilayah ±107,62 Km2.Adapun kecamatan 

yang memiliki potensi paling kecil di banding dengan kecamatan lain adalah 

kecamatan kuripan, dari segi jumlah desa dengan 6 (enam) desa, jumlah dusun 40 
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(empat puluh) dusun, dan sebaran penduduk paling kecil dengan jumlah 36.587 

jiwa, serta dengan wilayah paling sempit dengan luas wilayah ± 21,56 Km2. 

B.  GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 9 tahun 2011, 

tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 37 

Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten 

Lombok Barat, dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara 

pemerintah daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan 

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

desa.  

Pengawasan(controlling) merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat 

signifikan dengan pencapaian manajemen organisasi yangberkaitandengan produksi 

dan sumber daya. Konsepsi pengawasandifokuskan terhadap semua kegiatan 

organisasi atau berbagai perangkat kegiatan organisasi yang ditujukan untuk 

merealisasikan rencana strategi sehingga pengawasan dilakukann terhadap:  

1) aspek sumberdaya organisasi/tugas pokok dan fungsi,  

2) aspek sumberdaya manusia/pegawai,  

3) aspek pengelolaan keuangan,  

4) aspek sarana prasarana. 

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, 

diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh dalam arti koordinasi 

yang meliputi tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 

dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah.  

Koordinasi pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi 

pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang penting 

karena melalui sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh dapat 

dilakukan melalui kegiatan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT), dimana informasi tentang kinerja pengawasan dari tingkat pusat sangat 
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diperlukan dalam rangka menghasilkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja 

pengawasan intern pemerintah Pusat dan Daerah. 

a. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat 

Kabupaten Lombok Barat 

1) Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 

2011, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah  Dan 

Peraturan Bupati Lombok Barat Tentang  Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bab III Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah BagianKeempat Lembaga Teknis Daerah 

Paragraf 1 Inspektorat Kabupaten  Pasal 20 Tentang Susunan Organisasi 

Inspektorat Kabupaten terdiri dari : 

1 Inspektur 

2 Sekretariat  

 A Sub Bagian Perencanaan  

 B Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

 C Sub Bagian Administrasi dan Umum 

3 Inspektur Pembantu Wilayah I  

4 Inspektur Pembantu Wilayah II  

5 Inspektur Pembantu Wilayah III  

6 

7 

Inspektur Pembantu Wilayah IV  

Kelompok Jabatan Fungsional 

Struktur Organisasi Terlampir  

2) Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 37 Tahun 2011 

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten  Lombok 

Barat sebagai berikut : 

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah 

daerah. 

2. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
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kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan. 

3. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada   ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi : 

a). perencanaan program pengawasan; 

b). perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan pembinaan. 

c). pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

4. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. 

5. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung 

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari 

Sekretaris Daerah. 

Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Inspektorat. 

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi 

pengawasan dan memberikan pelayanan administrsi dan fungsional kepada semua 

unsur di Lingkungan Inspektorat. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Inspektorat mempunyai 

fungsi :  

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja 

pengawasan; 

2. Penghimpunan pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 

3. Penyusunan, Penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka 

penatausahaan proses penanganan pengaduan; 

4. Penghimpunan hasil pengawasan internal dan eksternal untuk dievaluasi dan 

ditindak-lanjuti; 

5. Penyiapan bahan-bahan dan administrasi dan kearsipan; 

6. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan 

7. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga. 

 

Sekretariat terdiri dari : 
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1. Sub Bagian Perencanaan. 

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum 

 

Sub  Bagian–Sub  Bagian tersebut  dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat. 

 

Masing-masing Sub. Bagian mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut : 

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, 

menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, 

Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bagian perencanaan mempunyai 

fungsi  : 

 Pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi. 

 Penyusunan anggaran inspektorat. 

 Penyiapan laporan dan statistik inspektorat. 

 Penyiapan peraturan perundang-undangan. 

 Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas  menyiapkan bahan 

penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi 

pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut  bagian evaluasi dan pelaporan 

mempunyai fungsi: 

 Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan. 

 Pengadministrasian laporan hasil pengawasan. 

 Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan. 

 Penyusunan statistik hasil pengawasan. 

 Penyelenggaraan kerjasama pengawasan. 
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3. SubBagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah 

tangga. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Administrasi dan Umum 

mempunyai fungsi : 

 Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan. 

 Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan. 

 Pengelolaan urusan kepegawaian. 

 Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 

 Pengelolaan urusan keuangan. 

 

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV membawahi wilayah kerja 

pembinaan dan pengawasan pada dinas, badan, kantor, kecamatan dan 

kelurahan/desa. 

a. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas mengadakan pengawasan dan 

pembinanaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus 

pengaduan di bidang ekonomi meliputi perencanaan pembangunan, pekerjaan 

umum, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan 

perdagangan, pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, 

kelautan dan perikanan, kehutanan, pertambangan dan energi, pendapatan 

pengelolaan keuangan; asset daerah; tata kota, pertamanan dankebersihan; 

pelaksanaan penyuluhan pertanian; ketahanan pangan daerah; penanaman 

modal dan pelayanan; badan urusan milik daerah dan perusahaan daerah; serta 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan 

desa/kelurahan pada Wilayah Utara Bagian Utara meliputi Kecamatan Batu 

Layar, Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar. 

b. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus 

pengaduan di bidang politik, hukum dan pemerintahan meliputi kesatuan 

bangsa dan politik, polisi pamong praja; pelayanan pertanahan, perpustakaan 

dan arsip daerah, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, 

kepegawaian daerah; sekretariat dewan dan sekretariat daerah; serta 
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pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan 

desa/kelurahan pada Wilayah Utara Bagian Selatan dan Wilayah Tengah Bagian 

Utara meliputi Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah III  mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus 

pengaduan di bidang Kesejahteraan Sosial meliputi: pendidikan dan 

kebudayaan; rumah sakit umum daerah; kesehatan; keluaraga berencana dan 

pemberdayaan perempuan; sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, perhubungan, 

komunikasi dan informatika, kependudukan dan catatan sipil; pariwisata; 

lingkungan hidup; penanggulangan bencana daerah; serta pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan 

pada Wilayah Tengah Bagian Selatan meliputi Kecamatan Kuripan dan 

Kecamatan Gerung. 

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus 

pengaduan di bidang khusus meliputi pengaduan masyarakat, pelanggaran 

disiplin aparatur, permintaan khusus kepala daerah, pencegahan korupsi, reviu 

laporan keuangan; evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP), evaluasi Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), evaluasi penyelesaian tindak 

lanjut hasil pengawasan, serta tugas-tugas khusus lainnya yang tidak termuat 

pada ayat(1) sampai ayat (3); serta pelaksanaan pembinaan atas 

penyelengggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan pada Wilayah 

Tengah Bagian Selatan meliputi Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong. 

Untukmenyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu Wilayah I, II, 

III, IV mempunyai fungsi: 

1. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya. 

2. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya. 

3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai 

bidang tugasnya. 

4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai 

bidang tugasnya; dan 
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5. Pelaksanaan koordinasi monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Inspektorat, Sekretaris, Inspektur 

Pembantu wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai 

bidang tugas masing-masing. 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing 

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

b. Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas Internal Pemerintah 

  Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2017, di dukung oleh 69 (enam puluh sembilan) orang  pegawai yang 

terdiri dari 64 (enam puluh empat) PNS, 5 (lima) orang tenaga kontrak dapat 

dilihat pada diagram 1.berikut ini : 

Diagram1.jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Januari 08, 2018 

 

PROFILInspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 10 

 

Dari jumlah Pegawai PNS Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 

sebanyak 64 orang tersebut dapat dirinci berdasarkan golongan seperti terlihat 

pada diagram berikut ini : 

diagram. 2 : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan  Kepegawaian.  

 

Pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 berjumlah 69  orang 

berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada Diagram berikut: 

Diagram. 3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan. 
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PNS Inspektorat Kabupaten Lombok Barat berjumlah 64 orang dirinci menurut jenis 

jabatan structural, jabatan fungsional dan non jabatan structural dan fungsional 

dapat dilihat sebagai berikut : 

Diagram4. Jumlah PNS Berdasarkan JabatanStruktural, Fungsional  

dan Non Fungsional. 

 

c. Dana Operasional Pengawasan 

Untuk menunjang program dan kegiatan pengawasan dibutuhkan anggaran 

yang cukup. Anggaran Inspektorat Kabupaten Lombok Barat bersumber dari APBD, 

merupakan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung terdiri 

dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Adapun nilai untuk 

setiap tahunnyadari tahun 2014 s.d 2017mengalami perubahan, dengan rincian 

seperti terlihat pada tabel berikut 

Tabel 1. Dana Operasional Pegawasan dari tahun 2014 s/d 2017: 

 
 

 

 

 

No Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5  
1. Belanja 

Tidak 

Langsung 

4.026.598.771,87 4.268.029.776,24 4.670.207.292,61 4,508,246,699.00 

2. Belanja 

Langsung 

1.859.203.000,00 2.386.703.000 2.647.180.000 3,576,895,582.00 

 Total  5.885.801.771,87 6.654.732.776,24 7.317.387.292,61 8,085,142,281.00 
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d. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di bidang pengawasan 

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 terdiri dari : 

a. Ruang Kerja sebanyak 14 yaitu : Ruangan Inspektur, Ruangan Sekretaris, 4 

ruangan Irban, 3 ruangan sub bagian, 2 ruangan Fungsional, 1 ruangan 

keuangan, 1 ruangan barang, 1 aula.    

b. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 5 unit, 

c. Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 10 unit 

d. Komputer PC sebanyak :9 (sembilan) unit. 

e. Komputer Laptop sebanyak : 14 (empat belas) unit. 

f. Printer sebanyak : 20 (dua puluh) unit 

g. Scanner banyak : 2 (dua) unit 

h. Mesin Fotocopysebanyak : 1 (satu) unit 

i. Mesin Fax sebanyak sebanyak : 1 (satu) unit 

j. Mesin Tik sebanyak : 2 (dua) unit 

k. Jaringan Wifi sebanyak sebanyak : 1 (satu) jaringan 

l. CCTV sebanyak : 1 (satu)12 unit 

m. Kamera sebanyak sebanyak : 1 (satu) unit 

n. LCD Proyektor sebanyak : 2 (dua) unit 

o. Genset sebanyak : 1 (satu) unit 

e. Prestasidan Penghargaan Inspektorat Tahun 2017 

Prestasi kinerja bidang pengawasan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel.2 : Prestasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok BaratTahun 
2017 

No. Uraian Prestasi Keterangan 

1. Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lombok Barat pada level 3 
penuh, dengan capaian nilai tertinngi untuk Inspektorat 
Kabupaten/Kota se Indonesia. 

 

2.  Terbentuknya program kegiatan terobosan (inovasi) Inspektorat 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 terdiri dari; 

1. Rage Pengawasan adalah Rage (Rage Genep) Pengawasan adalah 
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program terobosan yang mencerminkan upaya peningkatan 
kemampuan untuk dapat melakukan beraneka ragam aktifitas 
pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Akuntabel, Profesional, 
Integritas dan Kompeten (APIK) seperti warna pelangi pada 
songket sasak ragi genep. 

2. Sekolah yang Bertasbis artinya sekolah yang Berintegritas, 
Bersinergi, dan Bersih untuk mendukung program pemerintah wajib 
belajar pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun. 

3. Iklan Koran Pemerintah Daerah, unit layanan konsultasi        
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

4. Desa Tepat Berkinerja, unit pembinaan desa. 

5. In-on APIP-APIK, unit penyediaan tenaga narasumber bagi 
pemerintah intern dan ekstern (SKPD/Organisasi) yang 
membutuhkan. 

3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK) Tahun 
2017 lihat pada tabel 5.1.2 

Berdasarkan Inpres No 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017 
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A.  VISI DAN MISI 

1. Visi 

Visi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat: 

“ Terwujudnya Lembaga Pengawasan Yang Profesional Menuju Good 

Governance dan Clean Government “ 

Visi tersebut mengandung maksud bahwa semua komponen yang ada di 

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat dapat mengawal dan mengoptimalkan 

potensi serta kemampuannya secara profesional dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Lombok Barat. 

 

2. Misi 

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan Inspektorat Kabupaten 

Lombok Barat sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan dan merupakan 

kristalisasi adanya keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam 

mewujudkan Visi tersebut. 

Adapun misi Inspektorat sebagai berikut : 

1.  Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi 

& efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas & fungsi Instansi 

Pemerintah(Assurance Activities); 

2.  Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

resiko tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Anti Corruption Activities); 

3.  Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah (Consulting Activities). 

3. Tujuan dan  Sasaran 

 

BAB II 
VISI ,MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN 
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Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi 

dan Misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. 

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu 

hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, 

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih 

pendek dari tujuan. 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Lombok Barat 

dapat dilihat pada Tabel. 3, di bawah ini : 

No MISI TUJUAN SASARAN 

1. Memberikan keyakinan 

yang memadai atas 

ketaatan, kehematan, 

efisiensi & efektivitas 

pencapaian tujuan 

penyelenggaraan 

tugas & fungsi Instansi 

Pemerintah (Assurance 

Activities); 

Meningkatkan 

pelaksanakan 

Pengawasan Intern 

berdasarkan Standar, 

Norma, dan Kode Etik 

Pengawasan dalam 

rangka memberikan 

jaminan bagi 

terwujudnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 

efektif, efisien, 

ekonomis, dan taat 

terhadap peraturan 

perundang-undangan, 

terlindunginya 

kekayaan negara dari 

setiap upaya 

penyimpangan serta 

menjamin 

terselenggaranya 

pemerintahan yang 

bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme 

1) Meningkatnya efektivitas 

pelaksanaan pengawasan dan  

pemeriksaan intern (reguler dan 

khusus) 

2) Melaksanakan penanganan 

kasus pengaduan di lingkungan 

pemerintah daerah 

3) Melaksanakan pengendalian 

manajemen pelaksanaan 

kebijakan kepala daerah 

4) Melaksanakan dan 

mengintensifkan penanganan 

kasus pada wilayah pemerintah 

dibawahnya 

5) Menyelenggarakan 

inventarisasi, evaluasi berkala 

temuan hasil pengawasan dan 

tindak lanjut hasil temuan 

pengawasan 

6) Melaksanakan peningkatan 

pelayanan administrasi 

perkantoran 

7) Melaksanakan peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur 

8) Melaksanakan peningkatan 

disiplin aparatur 
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No MISI TUJUAN SASARAN 

9) Meningkatnya pelaksanaan 

pengawasan dalam rangka 

mempercepat pelaksanaan 

pemberantasan korupsi, kolusi 

dan nepotisme dengan 

penerapan prnsip-prinsip tata 

pemerintahan yang baik pada 

semua lini pemerintahan dan 

kegiatan  

10) Meningkatkan sarana dan 

prasarana penunjang 

pelaksanaan pengawasan 

secara proporsional  

 

2 Memberikan 

peringatan dini dan 

meningkatkan 

efektivitas manajemen 

resiko tugas dan 

fungsi Instansi 

Pemerintah (Anti 

Corruption Activities) 

Meningkatnya kinerja 

pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi 

bidang pengawasan 

dan administrasi 

secara efektif dan 

efisien 

 

1) Melaksanakan pembinaan 

secara berkala 

2) Meningkatnya kualitas Sistem 

dan Prosedur Pemeriksaan 

sesuai dengan Norma, Standar 

dan Ketentuan yang berlaku 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dan Pemerintahan Desa 

3) Meningkatkan pengembangan 

sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

4) Meningkatnya kualitas mutu 

pengawasan berdasarkan 

Obyek Pemeriksaan 

5) Membentuk unit penanganan 

pengaduan masyarakat 

3 Memelihara dan 

meningkatkan kualitas 

tata keola tugas dan 

fungsi Instansi 

Pemerintah 

(Consulting Activities) 

a) Meningkatnya 

sinergi antara 

Aparat Pengawasan 

Internal dan 

Eksternal di bidang 

koordinasi, 

konsultasi dan 

1) Meningkatkan profesionalisme 

tenaga pemeriksa dan aparatur 

pengawasan melalui Diklat 

Jabatan Fungsional dan 

Substansi Terjadwal 

2) Meningkatkan kapasitas 

sumberdaya aparatur melalui 
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No MISI TUJUAN SASARAN 

Transformasi 

Pengawasan  

b) Meningkatnya 

kemampuan dan 

ketrampilan Tenaga 

Pemeriksa dan 

Aparatur 

pengawasan 

c) Meningkatkan 

kapasitas 

kelembagaan dan 

sumberdaya 

Aparatur Pengawas 

Internal Pemerintah 

peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan bidang 

pengawasan 

3) Meningkatkan koordinasi 

pemeriksaan yang lebih 

komprehensif dengan Aparat 

Pengawas Intern dan Ekstern 

Pemerintah Daerah 

4) Meningkatnya  Mutu 

Kelembagaan Pengawasan  

5) Meningkatnya Manajemen 

Kelembagaan 

6) Meningkatnya Sarana dan 

Prasarana Kerja Aparatur 

7) Peningkatan Manajemen 

Pelayanan Publik yang 

bermutu, transparan, 

akuntabel mendorong 

terwujudnya opini atas hasil 

pemeriksaan atas LKPDyang 

lebih baik 

 

4. Strategi 

Strategi yang tepat merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan untuk itu diperlukan dukungan data yang 

relevan dan analisis lingkungan Internal dan Eksternal yaitu : 

a. Mengoptimalkan kekuatan (Strength) 

Kekuatan yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Lombok Barat rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah: 

- Adanya Komitmen pejabat pembina pegawai / Bupati Kepala Daerah 

Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan kewenangan pada 

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan pengawasan 

berupa piagam charter. 

- Adanya Komitmen Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebagai salah 

satu pilar dari unsur manajemen pemerintah,dapat diimplementasikan 
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dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara mandiri dan 

bertanggung jawab. 

- Adanya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pengawasan internal oleh 

aparat pengawas internal pemerintah pusat dan Daerah sehingga 

program kerja pengawasan tahunan dapat terjadwal dan terencana 

secara optimal menunjang sinerginya pengawasan. 

- Tersedianya Perangkat Daerah yang menangani kewenangan bidang 

pengawasan, struktur organisasi Inspektorat KabupatenLombok Barat 

secara substansi melaksanakan tugas sebagai Lembaga pengawas. 

- Telah ditetapkannya peraturan Daerah yang mengatur Tugas Pokok 

Inspektorat kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga pengawas. 

- Adanya keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan 

fungsi pengawasan dengan implementasi pada kegiatan peningkatan 

peran serta masyarakat di bidang pengawasan. 

- Tersedianya tenaga Auditor yang telah mengikuti pendidikan dan 

latihan Jabatan Fungsional Auditor dan JFP2UPD.  

- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam 

penegakan dan pembinaan organisasi. 

b. Meminimalkan kelemahan (weaknes) 

Kelemahan yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat yang 

keberadaannya merupakan hambatan dan Kendalibagi pelaksanaan 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kekuatan adalah : 

- Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparat Pengawasan secara teknis masih 

belum memadai 

- Ketersediaan dana/anggaran operasional pengawasan yang terbatas 

- Kurangnya Tenaga Auditor dan JFP2UPD yang bersertifikat yang 

berpengaruh terhadap kredibilitas Aparat pengawas yang belumdapat 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara professional 

- Ketersedian sarana dan prasarana penunjang penngawasan yang belum 

memadai seperti sarana komputer dan mobilitas 

- Pemahaman terhadap obyek pemeriksaan masih rendah 
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- Tidak seimbangnya antara tenaga pengawas dengan beban kerja 

sehingga perlu adanya optimalisasi Jabatan Fungsional Auditor dan 

JFP2UPD. 

- Kurangnya peningkatan dan pengembangan pengetahuan Sumberdaya 

Manusia/Aparat pengawas baik melalui pendidikan dan pelatihan 

pembentukan dan penjenjangan jabatan Fungsional Auditor, pelatihan 

mandiri kalangan sendiri maupun pendidikan dan substansi. 

- Seringnya terjadi mutasi Aparat pengawas yang berdampak kepada 

pengembangan SDM dan kualifikasi pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi mengalami hambatan dan keterlambatan 

- Peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penegakan 

dan pembinaan organisasi yang selalu berganti dan berkembang 

sehingga belum dapat diakses secara cepat dan tidak tersedia di 

perpustakaan Inspektorat 

c. Memanfaatkan peluang (opportunity) 

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat,adalah : 

- Arah kebijakan Bidang Pengawasan yang selalu terkoordinasi dari 

tingkat pusat sampai daerah 

- Semakin mudahnya mengakses Informasi bidang pengawasan 

- Tersedianya peluang mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan 

fungsional Auditor dan Substantif Bidang Pengawasan yang terjadwal 

maupun tidak terjadwal 

- Tersedianya kemudahan dalam pengajuan Tenaga Fungsional Auditor 

dan JFP2UPD sesuai persyaratan yang ditentukan 

- Adanya kerjasama pemeriksaan (joint audit) antara aparat pemeriksa 

internal / BPKP yang memungkinkan untuk peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan sistem pelaksanaan pemeriksaan 

- Adanya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh pemerintah yang mendukung berbagai upaya pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi dibidang pengawasan 
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- Adanya kebijakan pengawasan yang mendukung berbagai upaya 

penindakan atas penyalahgunaan/penyelewengan penyelenggaraan 

pemerintah beserta upaya tindak lanjut penyelesaiannya 

d. Meminimalkan Hambatan (treatment) 

Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan 

menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi inspektorat 

Kabupaten Lombok Barat. Ancaman tersebut diantarannya sebagai berikut 

: 

- Era globalisasi yang menuntut profesionalisme sumber daya manusia 

dan penanganan manajemen bidang pengawasan yang efektif, efisien, 

dan berkualitas menuju good Governance dan clean Government. 

- Tutuntutan Globalisasi yang berpeluang meningkatnya tingkat 

penyalahgunaan dan penyelewengan atas pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemerintahan 

- Terbukanya peluang penyalahgunaan di berbagai bidang pengadaan 

barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pelayanan public khususnya 

pelayanan investasi dan lain-lain 

- Otonomi daerah, Era Reformasi dan krisis ekonomi merupakan kondisi 

yang berdampak terhadap perlunya peningkatan pengawasan untuk 

peningkatan integritas 

- Terjadinya disparitas fungsi diantara unsur-unsur manajemen 

pemerintah dimana unsur pengawasan masih belum difungsikan secara 

optimal 

5. Kebijakan 

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan 

relevanterkait dengan pedoman petunjuk pelaksanaan tugas pokok di bidang 

pengawasan guna mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lombok 

Barat. 

Kebijakan yang diacu meliputi : 

a. Kebijakan Pengawasan Operasional 

b. Kebijakan Evaluasi dan Monitoring Pembangunan 
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c. Kebijakan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan 

d. Kebijakan Sarana dan Prasarana Pengawasan 

 

B.  PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015adalah 

sebanyak 6 (enam) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan sebagai berikut; 

1. PROGRAM PENATAKELOLAAN KEPEMERINTAHAN 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Penyediaan jasa surat-menyurat 

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional 

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 

- Penyediaan jasa kebersihan kantor 

- Penyediaan alat tulis kantor 

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

- Penyediaan bahan makanan dan minuman  

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

- Pengadaan peralatan gedung kantor 

- Pengadaan mebeleur 

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan tahunan. 

- Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, DPA-P 
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- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

- Penyusunana laporan kepegawaian 

 

 

2. PROGRAM POKOK 

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 

- Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala. 

- Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 

- Penanganan/Pemeriksaan khusus pada wilayah pemerintahan di bawahnya. 

- Inventarisasi Temuan Pengawasan 

- Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan. 

- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan. 

b. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

- Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. 

3. PROGRAM PENUNJANG 

a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan. 

- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja . 

- Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. 
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Inspektorat sebagaimana  tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Barat 

Nomor  37  Tahun  2011 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas pokok untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan desa. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah, 

Inspektorat melakukan Monitoring Hasil Pengawasan yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauhmana SKPD atau Obyek Pemeriksaan (OBRIK) telah 

melaksanakan atau menindaklanjuti REKOMENDASI yang diberikan oleh Tim 

Pemeriksa telah dilaksanakan. 

Oleh karena itu diperlukan kegiatan monitoring secara berkesinambungan setiap 

bulan oleh beberapa Tim Monitoring yang diberikan tugas langsung oleh Inspektur 

sebagai pengendali kegiatan pada Inspektorat Lombok Barat. 

Sebagaimana tertuang dalam BAB IV Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi Pejabat 

Pengawas Pemerintah. 

Secara rinci dijelaskan dalam Pasal 18 tersebut sebagai berikut :”SKPD yang tidak 

menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah dapat dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

BAB III 
TINDAK LANJUT HASIL 

PEMERIKSAAN 
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Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan bahwa  

Pasal 10 ayat (1) :“ Pejabat Negara Wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) “ 

Pasal 20 ayat (2) : “ Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban pada 

ayat (1) dikenakan sanksi administratif “ 

Pasal 26 ayat (2) :“ Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) dapat dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama SATU TAHUN 

ENAM BULAN dan atau DENDA paling banyak LIMA RATUS JUTA RUPIAH “ 

Untuk mempercepat proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 

REKOMENDASI Pemeriksaan telah dilakukan beberapa langkah yaitu : 

1. Monitoring Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Kabupaten, 

Insepktorat Provinsi, BPKP serta BPK.RI. 

2. Rapat Pemutakhiran Data dengan BPK.RI Perwakilan NTB. 

3. Sidang Majelis TPTGR yang diadakan secara rutin setiap bulan. 

Proses Monitoring atau Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

dilaksanakan dengan MEKANISME sebagai berikut : 

a. Persiapan 

Dalam tahap persiapan Inspektorat mempersiapkan bahan pemantauan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil 

pemeriksaan dalam bentuk inventarisasi yang dituangkan dalam Pokok-Pokok 

Hasil Pemeriksaan (P2HP) 

b. Pelaksanaan 

Pada Tahap Pelaksanaan Inspektorat memantau tindak lanjut atas hasil 

pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan membentuk Tim 

Pemantau. 

c. Pelaporan 
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1) Tim Pemantau melaporkan Hasil pemantauan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan kepada Inspektur. 

2) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati dengan 

tembusan kepada Gubernur. 

Secara umum kondisi temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 

sebagai berikut : 

No. Aparat 

Pemeriksa 

Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa 

JLH Nilai JLH % Nilai % JLH % Nilai % 

1. BPK.RI 833 20.559.091.612,72 769 92,32 15.531.297.916,91 75,54 64 7,68 5.027.793.695,81 24,46 

2. BPKP 105 2.070.091.040 90 85,71 617.102.022,00 29,81 15 14,29 1.452.989.018 70,19 

3. Inspektorat 

Provinsi 

1095 2.247.996.441,78 953 87,03 2.675.458.166,28 90,76 142 12,97 272.538.275,50 9,24 

4. Inspektorat 

Kabupaten 

5797 13.821.664.567,23 5257 90,68 11.978.276.310,54 86,66 540 9,32 1.843.388.256,69 13,34 

 JUMLAH 7830 39.398.843.661,73 7069 90,68 30.802.134.415,73 78,18 761 9,72 8.596.709.246,00 21,82 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sampai 

dengan 31 Desember 2017, berdasarkan jumlah rekomendasi sebanyak 7.830 

rekomendasi, dengan total nilai temuan senilai Rp.39.398.843.661,73dari total 

temuan yang telah ditindak lanjuti sebanyak 7.830rekomendasi dan nilai temuan 

yang telah ditindaklanjuti senilai 30.802.134.415,73atau sebesar 90,68%. 

Untuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) menurut Aparat Pemeriksa dari 

tabel diatas dibedakan atas :  

1. TLHP BPK.RI 

Jumlah rekomendasi sebanyak 833 dengan nilai temuan sebesar 

Rp.20.559.091.612,72 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 769 rekomendasi atau 

92,32%. Dilihat dari nilai rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti senilai 

Rp.15.531.297.916,91atau sebesar 75,54%. Sisa rekomendasi yang belum 

ditindaklanjuti sebesar 64 rekomendasi atau sebesar 24,46% dengan nilai 

temuan senilai Rp.5.027.793.695,81. 

 

2. TLHP BPKP 
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Jumlah rekomendasi sebanyak 105 dengan nilai temuan sebesar 

Rp.2.070.091.040 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 90 rekomendasi atau 

85,71%. Dilihat dari nilai rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti senilai 

Rp.617.102.022,00atau sebesar 29,81%. Sisa rekomendasi yang belum 

ditindaklanjuti sebesar 15 rekomendasi atau sebesar 14,21% dengan nilai 

temuan senilai Rp.1.452.989.018atau sebesar 70,19%. 

3. TLHP Inspektorat Provinsi 

Jumlah rekomendasi sebanyak 1.095 dengan nilai temuan sebesar 

Rp.2.247.996.441,78 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 953 rekomendasi atau 

sebesar 87,03. Dilihat dari nilai rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti senilai 

Rp.2.675.458.166,28atau sebesar 90,76%. Sisa rekomendasi yang belum 

ditindaklanjuti sebesar 540 rekomendasi atau sebesar 12,97 dengan nilai temuan 

senilai Rp.272.538.275,50atau sebesar 9,24%. 

4. TLHP Inspektorat Kabupaten 

Jumlah rekomendasi sebanyak 5,797 dengan nilai temuan sebesar 

Rp.13.821.664.567,23 yang telah ditindaklanjuti sebanyak 5257 rekomendasi 

atau sebesar 90,68,%. Dilihat dari nilai rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti 

senilai Rp.11,511.978.276.310,54 atau sebesar 86.66%. Sisa rekomendasi yang 

belum ditindaklanjuti sebesar 540 rekomendasi atau sebesar 9,32% dengan nilai 

temuan senilai Rp.1.843.388.256,69 atau sebesar 13,34%. 

Terlihat juga bahwa serapan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya, terutama dari Nilai Temuan Kerugian Daerah / 

Negara (01) dan Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah (02), namun ketika 

dilakukan pemutakhiran data sering ada perbedaan angka anatara APIP dan entitas, 

hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya : 

1) SKPD dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pemeriksa Ekstern 

(Inspektorat Propinsi, BPKP dan BPK. RI) biasanya dilakukan langsung ke Aparat 

Pemeriksa tersebut tanpa melampirkan tembusan ke Inspektorat Kabupaten, 

sehingga data yang ada pada Inspektorat Kabupaten masih belum berubah. 

2) Kesadaran OBRIK dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan masih rendah. 
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3) Adanya beberapa temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena yang 

bertanggungjawab telah pindah tugas, purna bhakti, meninggal dunia dan lain 

sebagainya. 

Melihat ketiga hal tersebut diatas, perlu diupayakan optimalisasi Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan dengan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut : 

a. Mengoptimalkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Tim 

Monitoring Inspektorat Kabupaten Lombok Barat. 

b. Melaksanakan Pertemuan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan secara berkala 

oleh Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan maupun di 

Inspektorat Kab. Lombok Barat sebagai leading sektor tugas pengawasan. 

Memberikan REWARD bagi OBRIK yang dengan taat menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan dan PUNISHMEN bagi yang tidak taat melaksanakan tindaklanjut 

hasil pemeriksaan. 

c. Mengoptimalkan tim tindak lanjut yang sudah dibentuk pada masing-masing 

SKPD dan hasilnya segera di koordinasikan dengan Inspektorat sehingga tidak 

terjadi selisih angka tindak lanjutnya. 

d. Menyampaikan perkembangan tindak lanjut masing-masing SKPD pada saat 

Rapim yang dipimpin langsung oleh Bupati. 
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Faktorlingkungan, baik internal maupun lingkungan eksternal berdampak positif 

dan juga negatif terhadap eksistensi sebuah organisasi. Organisasi yang baik adalah 

organisasi yang mampu membaca setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan 

internal dan lingkungan eksternalnya, yang mencakup kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman organisasi. 

Berikut ini adalah situasi lingkungan internal dan eksternal yang di hadapai 

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat  tahun 2017: 

1. Kekuatan (strenght), yaitu situasi lingkungan internal yang perlu dipertahankan 

karena berdampak positif terhadap eksistensi Inspektorat Kabupaten Lombok 

Barat, antara lain: 

a. Keberadaan Inspektorat sebagai organisasi strategis yang berperan sebagai 

Pengawas Internal dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 

b. Kreadibilitas organisasi yang mampu memberikan pembinaan serta 

pencegahan terhadap segala potensi penyimpangan penyelenggaraan 

pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

c. Dukungan Pemerintah Daerah (Bupati) tentang keberadaan Inspektorat, 

terbukti dengan telah di tanda tanganinya piagam charter oleh Bupati. 

d. Kapabilitas APIP berada pada level 3Penuh 

2. Kelemahan (Weakness), yaitu situasi 

lingkungan internal yang perlu dibenahi karena berdampak negatif terhadap 

eksistensi Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, antara lain: 

a.  Kurangnya jumlah tenaga Fungsional (JFA dan JFP2UPD) 

b.  Belum adanya regulasi internal yang mengatur tata kerja Jabatan 

Fungsional (JFA dan JFP2UPD) 

c.  Sarana dan prasarana yang belum memadai. 

3. Peluang (Opportunity), situasi 

lingkungan eksternal yang harus dimanfaatkan secara optimal karena 

BAB IV 

ANALISA LINGKUNGAN 
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berdampak positif terhadap pengembangan organisasi Inspektorat Kabupaten 

Lombok Barat, antara lain: 

a. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan organisasi mitra kerja (BPK, BPKP, 

Inspektorat Provinsi dan APIP lainnya).  

b. Jumlah Obyek Pemeriksaan  Potensial yang cukup besar yang membutuhkan 

penanganan yang intensif dan berkelanjutan. 

c. Terbukanya kesempaatan yang luas untuk pembentukan Jabatan Fungsinal 

(JFA dan JFP2UPD) 

4. Ancaman (Treath), yaitu situasi 

lingkungan eksternal yang harus ditangkal dan diupayakan solusi 

penyelesaiannya karena berdampak negatif terhadap eksistensi organisasi 

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, antara lain: 

a. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi hasil 

pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. 

b. Trend (kecendrungan) berkurangnya alokasi dana operasional pengawasan. 

c. Berkurangnya jumlah tenaga fungsional (JFA dan JFP2UPD) yang sudah 

dipersiapkan karena mutasi atau sebab lainnya.  

d. Kemampuan APIP yang ada masih bervariasi. 
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Inspektorat Kabupaten Lombok Barat sebagai organisasi strategis, memiliki 

peranan yang sangat penting di dalam manajemen kepemerintahan, khusunya di 

Kabupaten Lombok Barat. Melalui pengawasan dan pembinaan, Inspektorat 

Kabupaten Lombok Barat telah mampu berperan dalam seluruh aspek (bidang) dan 

lini di dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dari aspek 

perencanaan sampai evaluasi dan pelaporan pada seluruh SKPD di Kabupaten 

Lombok Barat. Dari permasalahan staf sampai pengambil kebijakan, sesuai 

kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dengan peran yang begitu besar, menuntut seluruh jajaran Inspektorat 

Kabupaten Lombok Barat untuk bekerja keras dan cerdas sekaligus berupaya untuk 

meningkatkan kompetensi diri. Peningkatan kompetensi bagi auditor diusahakan 

melalui pengiriman peserta diklat fungsional auditor dan diklat-diklat substantif.  

Disamping tuntutan akan pentingnya peningkatan kompetensi, penyelesaian 

tugas-tugas Inspektorat juga menuntut ketersediaan fasilitas kerja yang memadai. 

Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan dengan obyek yang tersebar diseluruh 

wilayah Kabupaten Lombok Baratmengakibatkan tingginya mobilitas pemeriksa. 

Kegiatan pemeriksaan sampai penyusunan laporan hasil pemeriksaan harus 

diselesaikan tepat waktu. 

Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok 

Barat pada masa-masa selanjutnya, peningkatan kompetensi serta fasilitas kerja 

seluruh aparatur harus menjadi prioritas disamping perbaikan aspek-aspek lainnya.  

 

 

 

BAB V. 
PENUTUP 
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DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 

DALAM RANGKA KOMUNIKASI INTERAKTIF DAN  

PENGUATAN KELEMBAGAAN APIP 
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