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PERATURAN BUPATI SIJU]\IJUNG
NOMOR: 42 TAHUN 2C)12
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMEzuNTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,
Menimbang:a.

bahwa berdasarkan pasal 49 ayzrt (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008 tentang ilistem Pengendalian Intern
Pemerintah menyuruh Inspektorat Kabupaten/Kota
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan
yang baik sehingga mencapai sasaran dan berhasil guna,
perlu adanya pengawasan internal yang profesioal dan
proporsioanal dalam penyelenggaraan Pemerintah di
Kabupaten Sijunjung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

J.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3890);

Nega{a

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6.

Undang-Undang

Nomcr 32 Tahun 2OO4

tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan X.edua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48441;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat ,dan Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8.

58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembararr Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peraturan Pemerintah Nomor

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
t

11.

12.

13,
14.

Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4750 l;
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor L27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir deagan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
!

.a

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OOT
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasaa atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

17. Peraturan Nlenteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2OO7
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawasan Pemerintah

;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8 Tahun 2008 tentang

Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/04IM.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Peday'agunaan Aparatur Negara
Nomor PEROS/M.PAN/O3/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor
6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

4 Tahun 2010 (Lembaran

Kabupaten Sijunjung Nomor

Daerah Kabupaten Sijunjung.Nomor 4)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

DI

PEIVYELENGGARAAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati

l.
2.
3.
4.

ini

I

yang dimaksud dengan

:

Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

Bupati adalah Bupati Sijunjung'
sebagai
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
unsur pe nyelenggara pemerintahan daerah'
Kepala pa.era| dalam
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
dari sekretariat
penyelenggar.- ptil"'i"tahan dairaf' yans terdiri teknis daerah'
daera1,,'iembaga

daerah, setr.tanai"p"pn'il-ai"*
kecamatan, dan Nagari'

5

seluruh
proses Pengamatan dari
pekedaan yang
^nelaksanaan
agar semua
"qdq
,ir""i"*in
,rriri.
organlsasl
kesiatan
rencana yang telah ditentukan
dilaksanakan b"tl;;-;;:"ai

Pengawasan

".d*g
sebelumnya.

I

6'

Pengawasan Intern adalah seluruh
proses dan kegiatan pemeriksaan,
reviu, evaluasi, pemantauan, aan-t<igia;
pengawasan iain terhadap
penyelenggaraan tugas dan funfsi

organisasi aafa* .angta
m.emberikan keyakinan
^
yang
ditaksanakan secara efekdf d;
kepenting;;;;;r"
dalam mewujudkan tata tepemerintatrLlang
"ti"i;;;;tuk Uait.
7. Satuan Ke{a perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKpD
adalah perangkat daer.lh. p.au p"*.ri?t"i._, a..r.i,
urusan pemerintahan di daerah.
"J;k";;iJ""r"
8. Inspektorat adalah aparat- pengawasan intern pemerintah
Jc
bertanggungiawab rangiung repaa? BG;; sii;j;d*"vr rr'!q' yang
9. Aparat Inspektorat..dl* seluruh pegawai yang ditugaskan pada
Inspektorat Kabupaten Sijunjung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak
pegawai negeri sipil
da-lam suatu organisasi yarrg aafom pelaksanaan
""o..rrg tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/keterampilan terientu dan bersifat
_Ldi.i
11' Aparat Pengawasan Inspektorat terdiri dari pejabat Fungsional
Pengawas Pemerintah, eeja!.at Fungsional Audito;, negawal
ffieri
Sipil yang diperankan menjadi pemeriksa pada Inspeltorit fuu"p"?""
Sijunjung;
12' Pejabat Fungsional pengawas pemerintah adarah orang yang karena
jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas p"iy"t"rigg.r".,
pemerintahan daerah untuk dan atas n.ma Menteii Iialam*Negeri
atau Kepala Daerah.
13. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan y€rng mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untui *el"krka.,
pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau
pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan nigara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, 1'ang diduduki oieh pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara pinuh

_.t"a"i-'il;

iJ;,il.il,*

oleh pejabat yang berwenang,

14. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif darr
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan Iungsi instansi
pemerintah.

15. Pemeriksaan regular adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang dilakukErn secara terjadwal.

16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memaslikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norrna yang telah
ditetapkan.

17. Pembinaan adalah upaya teknis yang dilaksanakan aparat
pengawasan internal pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam bentuk
pembenahan dan pelatihan personil pada SKPD yang menyangkut
pengelolaan operasional dalam rangka penerapan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan;

e,

18. Monitoring adalah kegiatan mengamati, meng4wasi keadaan dan
pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau
berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.

19. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah,

akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatal pemerintahan
daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20. Naskah Hasil Pemeriksaan selanjutnya NHP adalah laporan awal dari
suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada
objek pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan.
21. Laporan Hasii pemeriksaan selanjutnya LHP adalah Laporan yang
berisi penyampaian informasi tentang temuan, kesimpulan dan
rekomendasi hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan atau yang
perlu mengetahui informasi tersebut.
22. Standar Pemeriksaan adalah kriteria atau ukuran minimal untuk
melakukan kegiatan pemeriksaa:r yang wajib dipedomani oleh Aparat
Pengawas Intem Pemerintah.

23. Angka Kredit satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi
nilai nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

24. Objek Pemeriksaan adalah Instansi Pemerintah atau pejabat
Negara/ pemerintah yang diperiksa/dilalnrkan pengawasan oleh BPK
dan/atau APIP Pusat/Daerah.
25. Kertas Kerja Pemeriksaan selanjutnya disebut KKP adalah rencana
dan langkah-langkah prosedur dan telorik pemeriksaan yang disusun
secara sistimatis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa selama
pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
26. Program Ke{a Pengawasan Tahunan selanjutnya disebut PKPT adalah
rencana pengawasan tahunan atas peny'elenggaraan pemerintahan
daerah yartg berpedoman kepada kebijakan' pengawasan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(

(l) Maksud Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada-lah untuk
mencapai pengelolaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif,
elisien, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
(2)

Tujuan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

adalah
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggareen pemerintahan daerah,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
BAB III
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
Pasal 3

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemirintahan Daerah

a. Administrasi umum pemerintahan dan
b. Urusan pemerintahan;

meliputi

:

a

(2) Pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

terhadap :
a. Kebijakan Daerah
b. Kelembagaan
c. Pegawai Daerah
d. Keuangan Daerah; dan
e. Barang Daerah
(3) Pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat

(1

i huruf b dilakukan

terhadap :
a. Urusan Wajib.
b. Urusan Pilihan dan
c. Tugas Pembantuan.

BAB IV
APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT
Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat

a

(21

dilaksanakan

oleh Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah dan atau

Pejabat
sebagai
aparat
Fungsional Auditor dan atau PNS yang dibenikari tugas
pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sijunjung.
BAB V
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Peny'usunan Rencana Pengawasan
Pasal 5
(1)

Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan
pemerintahan dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten

(2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam

bentuk PKPT maupun berpedoman pada kebijakan

pengawasan

pemerintah pusat dan provinsi.

disusun dalam skala jangka menengah
dan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Kebijakan pengawasan daerah

dimaksud pada ayat (21 didasarkan
atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan
pengawasan bemlang serta memperhatikan eflisiensi dan effektivitas
dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

(4) Penyusunan PKPT sebagaimana

(5) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Rencana

Pengawasan

.,

Pasal 6
PKPT sebagaimana dimaksud pada pasal 5 meliputi
a. Ruang lingkup pemeriksaan.

:

Bagian Kedua
Rencana Pengawasan
Pasal 6
PKPT sebagaimana dimaksud pada pasal 4

meliputi

:

a. Ruang lingkup pemeriksaan.
b. Sasaran pemeriksaan.

c.

SKPD yang diperiksa.

f.

Anggaran pemeriksaan.
Laporan Hasil pemeriksaan yang diterbitkan'

d. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan.
e. Jumlah personil.

g.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan Regular
Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan Regular di lingkungan Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawa.s Pemerintah atau pejabat
yarrg tela,h ditentukan.
(2) Pejabat pengawas pemerintah dalam melakukan pemeriksaan wajib
mempedomani norma pengawasan dan kode etik.
Pasal 8
Keanggotaan Tim Pemeriksaan Regular terdiri dari:
a. Penanggung Jawab;
b. Wakil Penanggung Jawab;
c. Ketua;
d. Anggota;

(1) Susunan

(2)

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Inspektur
Daerah

(3) Wakil Penanggung Jawab sebagai mana ayat (1) huruf

b

adalah

Sekretaris Inspektorat

(4) Ketua dan Anggota Tim pemeriksaan regular sebagaimana dimaksud
ayat (l) terdiri dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah.
(5) Susunan keanggotaan lim pemeriksaan regular sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(6) Penugasan personil dalam tim ditetapkan dengan Surat T\rgas Bupati
(7) Uraian tugas dan wewenErng tim ditetapkan dengan Keputusan
Inspektur.
Pasal 9

Pejabat pengawas pemerintah dalam melakukan pemeriksaan bertugas
dan bertanggungiawab sebagai berikut :
a. Membuat program kerja pemeriksaan, mengumpulkan informasi umum

dan mempelajari peraturan perundang-undangan yartg terkait.
b. Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan yang akan
diperiksa untuk menjelaskan tujuan dan sasaran pemeriksaan.

a-

c. Melakukan pengujian terhadap system pengendalian manajemen yang
meliputi organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia, perencanaan
akutansi, pelaporan pengawasan intern pada objek yang diperiksa.
d. Membuat kertas kerja pemeriksaan dan
e.

Menyusun pokok pokok hasil pemeriksaan dan laporan untuk
diserahkan kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan.
Pasal 10

(1)

Temuan hasil pemeriksaan dituangkan

Pemeriksaan dan dikonlirmasikan kepada
diperiksa untuk dimintai tanggapannya.

(2)

dalam

Naskah

Hasil

pimpinan objek yang

Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh
kedua belah pihak.

(3) Untuk temuan temuan yang bersifat administrative, pimpinan objek
pemeriksaan harus memberikan tanggapan paling lambat 2 (dua ) hari
setelah Naskah Hasil pemeriksaan diterima.

(4) Untuk temuan temuan yang bersifat keuangan /materil pimpinan objek
pemeriksaan harus memberikan tanggapan paling lambat 5 (lima) hari
setelah temuan tersebut diterima.
(5)

Apabila pimpinan objek pemeriksaan tidak menangqgapi temuan hasil
pemeriksaan tersebut sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (a) dan (5), maka temuan temuan tersebut
dianggap telah disetujui oleh objeh pemeriksaar) dan dapat diterbitkan
Laporan hasil pemeriksaannya.
Pasal

l1

(1) Tim pemeriksa wajib melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah melakukan pemeriksaan.
(2) Ketua tim pemeriksa menyerahkan konsep laporan hasil pemeriksaan 3
(tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris.
(3) Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin
oleh Inspektur dengan penyanggah terdiri dari pejabat fungsional
pengawas pemerintah dan Kepala Sub bagian evaluasi dan pelaporan.
(4) Peserta ekspose harus memenuhi kuorunr (50%+1) , bila tidak ekspose
ditunda pada kesempatan berikutnya rlcngan maksimal penundaan
sebanyak 2(dua) kali. Kuorum dimaksucl dihitung dari jumlah tim
ditambah dengan yang terkait.
(5) Bagian evaluasi dan pelaporan membuat noturlen ekspose sebagai bahan
perbaikan konsep Laporan Hasil pemeriksir;ir) yang harus dilaksanakan
oleh tim pemeriksa.

a

Bagran Keempat
Pemeriksaan Bersama (Join Audit

)

Pasal 12

(1) Pemeriksaan Bersama (Joint Auditl dilaksanakan bersama dengan
unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya atas dasar
permintaan Instansi Pemerintah yang terkait.
(2) Susunan tim Pemeriksat dan pelaksanaan Pemeriksaan Bersama (Joint
Audit) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan Aparat
Pengawasan Intem Pemerintah yang bersan gkutan.
Bagian Kelima
Pemeriksaan Kasus
Pasal 13
(1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksaan Kasus terdiri dari:

a. Penanggung Jawab;
b. Wakil Penanggung Jawab;
c. Ketua Tim;
d. Anggota Tim;
(2) Penugasan personil dalam

tim ditetapkan dengan Surat Tugas Bupati
(3) Sumber informasi pemeriksaan kasus terdiri dari :
a. pengaduan masyarakat
b. media massa
c. pengembangan hasil pemeriksaan regular maupun pemeriksaan

lainnya
d. permintaan instansi penegak hukum serta perrnintaan instansi
lainnya
(4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksucl ayat (1) adalah Inspektur
Daerah

(5) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana ayat (1) adalah Sekretaris
Inspektorat
(6) Ketua dan Anggota Pemeriksaan Kasus sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdiri dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah.
(7) Tahapan Pemeriksaan Kasus

terdiri dari

:

a. Identifikasi masalah dan Perencanaan;
b. Pengumpulan bukti
c. Evaluasi bukti;
d. Penyusunan Laporan Hasil pemeriksaan Kasus;

Bagian Keenam
Pemeriksaan Khusus
Pasal 14
(1) Susunan keanggotaan pemeriksaan khusus terdiri dari:
a. Penanggung Jawab;
b. Wakil Penanggung Jawab;
b. Ketua;
c. Anggota;
(2) Penugasan personil dalam

tim ditetapkan dengan Surat Tugas Bupati

&

(3) Sumber informasi pemeriksaan khusus terdiri dari :
a, Serahterima jabatan Pengelola keuangan SKPD
b. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
c. Pemeriksaan Tutup Buku akhir tahun tanggal 31 desember
(4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diperankan oleh
Inspektur
(5) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
Sekretaris Inspektorat
(6) Ketua dan Anggota Tim Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud
ayat (1) diperankan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah
berdasarkan perintah Bupati Sijunjung.
(7) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan
dengan Keputusan Bupati
(8) Tahapan Pemeriksaan Khusus terdiri dari :
a. Perencanaan ;
b. Pengumpulan data dan informasi
c. Evaluasi eva.luasi data dan informasi
d. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan khusus ;

a

Bagian Ketujuh

Monitoring Kegiatan Pernbangunan
Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan
pelaksanaan
pembangunan terdiri dari:
a. Ketua
b. Anggota

monitoring

kegiatan

(2) Penugasan personil dalam tim ditetapl<arl lcngan Surat Tugas
Inspektur
(3) Sumber informasi pelaksanaan monitoring kcgiirtan pembangunan
terdiri dari :
a. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD
b. Realisasi frsik dan Keuangan SKPD

(4) Ketua dan anggota tim pelaksana monitor:ing kegiatan pembangunan
sebagaimana dimaksud ayat (t) terdin d,,r'i Aparat Pengawasan
Inspektorat Daerah.
(5) Tahapan pelaksanaan monitoring terdiri dari
a. Perencanaan;
b. Pengumpulan informasi dilapangan
c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan;
d. Penyusunan laporan hasil monitoring kegi,rtrrn pembangunan;
:

Bagian Kedelapan
Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Dacrah
Pasal

i6

(1) Ruang lingkup reviu atas laporan

keuangan Pemerintah Daerah
meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian
intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

a-

a

b. Neraca;
c, Laporan arus kas dan;
d. Catatan atas laporan keuangan;

(71 Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Pelaporan;

Bagian Kesembilan
Kegiatan Pengawasan Lainnya
Pasal 17

(1)

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3

merupakan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah
Kabupaten Sijunjung dalam rangka menunjang pelaksanaan
pengawasan intern.

(

(21

Kegiatan sebagai mana dimaksud ayat (1) berupa :
a. Monitoring dan Evaluasi
b. Pemantauan dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan.
c. Evaluasi LAKIP SKPD.
d. Asistensi penerapan SPIP

Bagran Kesepuluh
Kewenangan Tim Pemeriksl
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya tim pemeriksa diiyrat :
a. Meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat darr pihak
lain yang berkaitan dengan pelaksanaa-n pemeriksaan.
b. Mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang yang
berada dalam kendali atau penguasaan lembaga yang
diperiksa.
c. Meminta keterangan kepada seseorang v:tng berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pemerikssap ri.i11

d. Setiap lembaga yang diperiksa menyenrhkan dokumen dan
atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk
kelancaran pemeriksaan. dan
e. Apabila dalam pemeriksaan ditemukalr irrl.rnya unsur pidana,
Inspektur Kabupaten secara khusut; r nelaporkan temuan
tersebut kepada Bupati untuk mendzrpirtkan arahan tindak
lanjut.
Bagian Kesebelas
Tempat dan Waktu PemerikJ.ran
Pasal 19

(1) Tim

Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan di tempat
objek pemeriksaan yang bersangkutan.

.
d. Setiap lembaga yang diperiksa rnenyerahkan dokumen dan
atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk
kelancaran pemeriksaan. dan
e. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana,
Inspektur Kabupaten secara khusus melaporkan temuan
tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan tindak

lanjut.

Bagran Kesebelas
Tempat dan Waktu Pemeriksaan
Pasal 19

(1) Tim Pemeriksa melaksanakan

tugas pemeriksaan di tempat

objek pemeriksaan yang bersangkutan.

(2) Apabila tidak tersedia tempat/ruangan bagi tim pemeriksa,

maka pemeriksaan terhadap dokumen dokumen pertanggung
jawaban dilaksanakan di Inspektorat Daerah
Pasal 20

Lamanya waktu pemeriksaan sesuai dengan anggaran yang telah
tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan
BAB VI
KODE ETIK
Pasal 21
(1)

Aparat pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi
prinsip prinsip perilaku yaitu Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan
dan Kompetensi

sikap pribadi yang harus dimiliki oleh
pemeriksa dilandasi oleh unsur jujur , berani, bijaksana dan

(2) Integritas merupakan

bertanggung

jawab untuk membangun kepercayaan

guna

memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal
(3) Obyektifitas merupakan sikap menjunjunlg tinggi ketidakberpihakan
professional dalam mengumpulkan, men.gevaluasi dan memproses
data/informasi objek pemeriksaan. Pe:meriksa harus membuat

penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak
dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain daiam
mengambil keputusan.

(4) Kerahasiaan berarti pemeriksa harus menghargai nilai dan
kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan
informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali
diharuskan oleh peraturan perundang unclangan.
(5) Kompetensi artinya setiap pemerikszr memiiiki pengetahuan,
keahlian, pengalaman dan keterampilarr yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas.
(6) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat
fungsional pengawas pemerintah atau pejabat strul:tural dan atau
pelaksana yang diproyeksikan menjadi pejabat fungsional pengawas
pemerintah mengacu kepada kode etik pengawas mengacu pada
kode etik pejabat pengawas pemerintah yang berlaku.

aa,-

(7)

Aparat pemeriksa dilarang menerima gratifikasi dari
pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

objek

Pasal 22

(1) Aparat Pengawasan yang terbukti melakukan pelangggaran tehadap
kode

etik pemeriksaan dikenai sanksi.

(2) Sanksi tehadap pelanggaran pada ayat (1) berupa
a. Teguran tertulis

:

b. Usulan pemberhentian dari tim audit.
c. Tidak diberikan penugasan pemeriksaan selama jangka waktu

tertentu.

(3) Sebelum dijatuhi sanksi, maka aparat pengawasan diperiksa terlebih
dahulu oleh tim Majelis Kode Etik.

(a)

Tim Majelis Kode Etik

sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

(

ayat

(3)

BAB VII
STANDAR PEMERIKSAAN
Pasal 23

(1)

Dalam pelaksanaan pemeriksaan , pemeriksa wajib berpedoman
pada standar pemeriksaan.

(2) Standar pemeriksaan sebagaimana

diatur dalam ayat (1)
menggunakan standar pemeriksaan aparat pengawas intern
pemerintah.
Pasal 24

Inspektur menyampaikan setiap hasil pelaksanaan pengawasan
kepada Bupati dengan tembusan kepada objek pemeriksaan,
Gubernur dan BPK Perwakilan,
Pasal 25
(1)

Hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah wajib ditindak
lanjuli secara tuntas oleh objek pemeriksaan sesuai dengan
rekomendasi/
Pemeriksaan.

saran yang tertuang dalam Laporan

Hasil

(2) Inspektorat Daerah bertindak sebagai koordinator penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intem
pemerintah lainnya dan BPK.
Pasal 26

(1) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional baik intern maupun ekstem paling lambat 60( enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan salah satu
pejabat yang ditugaskan atau diberiketn tanggung jawab untuk
mengkoordinir dan mengadministrasi.kan penyelesaian tindak

-4.

lanjut hasil pengawasanpada satuan kerja perangkat

daerah

tersebut
(3)

Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam
menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berkoordinasi
dengan Inspektorat Daerah.
Pasal 27

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menindak lanjuti

rekomendasi pejabat pengawas pemerintah sebagaimana
dimaksud Pasal 26 ayat (l) dapat diken.akan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pasal 28

(1)

(

abat yang beium menyelesaikar: tindak lanjutnya hasil
pemeriksaan aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah
tidak akan diberikan surat keterangan dari Inspektorat daerah
sebagai salah satu syarat untuk mengurus proses pindah tugas
keluar kabupaten dan kenaikan pangkat.
Pej

(2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemedksaan intern dan ekstern
pemerintah juga menjadi penilaian bagi Bupati dalam melakukan
promosi jabatan pejabat yang bersangkutan.
Pasal 29

(1) Inspektur Daerah melakukan

pemantauar ) <lan pemutakhiran atas
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawa.s,r r r
.

(2) Hasil Pengawasan dan pemutakhirar .rtrr,' pelaksanaan tindak
lanjut hasil pengawasan sebagaimana rlrrrr,rksud pada ayat (1)
disampikan kepada Bupati.

n

Pasal 30

Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat fungsional pengawas
pemerintah dilakukan paling sedikit 2(dua) kali dalarn setahun.
Pasal 31

Pemutakhiran data hasil pengawasan aparat fun gsional
pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 31, diatas,
dilakukan melalui :
a. Rapat-rapat koordinasi pengawasan.
b. Monitoring tindak lanjut hasil pcnredksaan.

,7

BAB VIII
PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA
OPERASIONAL PENGAWASAN
Pasa.l 32

(l)

Inspektorat disediakan dana untuk membiayai operasional sesuai
kebutuhan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga dapat
melaksanakan tugasnya secara maksima-l sesuai ketentuan yang
berlaku.
(2) Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kepada

Aparat Inspektorat dapat diberikan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.
(3) Inspektorat perlu ditunjang dengan peraiatan kerja yang memadai

sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu memberikan
hasil pengawasan secara efektif.
BAB IX
PEMBINAAN INTERNAL APARAT PI'I'IGAWASAN
Pasal 33

Inspektorat daerah wajib memfasilitas;i

sumber daya manusia dan

1,,

rrgembangan kualitas

pembi|r.i,,rr personil aparat

pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dir.rndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mern.erintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempat€rnni rL dalam Berita Daerah
Kabupaten Sijunjung.
Ditetapkan di Muaro Siiunlung
e r oc' r-/ ,. ,- 2Ol2
pada

i
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