
 
 

46 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Proses Analisis Data 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan 

Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan 

Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Tangerang Selatan. Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas 

Kepala Daerah, yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui peran dari 

Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional 

lainnya yang mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, melaksanakan, 

mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh 

kegiatan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Walikota di bidang 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. 

Adapun Visi dan Misi dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan yaitu: 

Visi: ”Menjadi Pengawas Intern yang Berintegritas, Kompeten dan 

Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik 

dan Pemerintah Yang Bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang” 

Misi: ”Meningkatkan Kinerja Pengawasan Yang Profesional untuk 

Memperoleh Hasil Pengawasan Yang Berkualitas” 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan khususnya dalam 

melaksanakan probity audit, Inspektorat Kota Tangerang Selatan merupakan salah 
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satu inspektorat yang telah menerapkan Probity Audit pada proses pengadaan 

barang jasa di tahun 2017. Penerapan probity audit tersebut dilaksanakan oleh 1 

(satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Dinas Pekerjaan Umum, 

yang penerapannya dilaksanakan pada 3 paket pekerjaan, yaitu: 

1). Pembangunan Pedestrian Saluran dan Jalan 

2). Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir 

3). Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air DAS Cisadane 

 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk proses pengumpulan 

data dengan menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan 

jenis wawancara semiterstruktur, dimana sebelumnya peneliti telah menyusun 

protokol wawancara yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

wawancara. Ini bermaksud agar pembahasan yang menjadi inti dari penelitian 

tidak meluas pada hal-hal yang tidak diperlukan. Pada proses ini, bukan tidak 

mungkin jika ditengah proses wawancara terdapat beberapa pertanyaan tambahan 

yang timbul dari proses wawancara tersebut. Untuk proses pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik dokumentasi, dilakukan dengan cara peneliti 

mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan probity audit.  

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan di tahun 2017. Informan dalam penelitian ini berasal dari 

tiga pihak yaitu Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Informan utama dalam penelitian ini 
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adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan selaku probity auditor. Sedangkan 

untuk informan pendamping berasal dari ULP dan DPU sebagai pihak yang 

pernah diaudit atas pelaksanaan probity audit ini (auditee/auditan), hal ini 

dilakukan sebagai upaya objektivitas dalam perolehan data. Adapun rincian 

informan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Rincian Informan Wawancara 

Kode 

Informan 
Nama Instansi Jabatan 

1A Pak Sulhan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Ketua Tim Probity 

A1 Pak Dendi Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

A2 Pak Arios Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

A3 Pak Riyan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

A4 Ibu Rien Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

A5 Pak Iwan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

A6 Ibu Dian Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

A7 Pak Tahir Inspektorat Kota Tangerang Selatan Anggota Tim Probity 

B1 Pak Deni 
Unit Layanan Pengadaan 

Kepala Bidang Perencanaan dan 

Sumber Daya 

C1 Pak Rosi Dinas Pekerjaan Umum Kepala Bidang PPK 

C2 Pak Fatul Dinas Pekerjaan Umum Kepala Seksi PPTK 

Sumber: Data Diolah Sendiri 

Adapun dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dari proses 

dokumentasi terdiri dari Laporan Hasil Rapat Probity Audit, Surat Tugas Tim 

Probity, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) dan 

dokumen pengalaman kerja ketua tim probity audit terhadap pelaksanaan probity 

audit itu sendiri. 

Uji validitas data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk triangulasi sumber dilakukan 
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dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada lebih dari satu orang informan. 

Sedangkan untuk triangulasi teknik dilakukan dengan cara menghubungkan 

informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumen yang ada. 

Proses analisis data Cresswell (2010) dijadikan sebagai acuan dalam 

menganalisis data. Proses analisis data ini diawali dengan mempersiapkan data 

mentah yang telah diperoleh sebelumnya dilapangan yaitu hasil wawancara dan 

dokumen-dokumen terkait. Langkah selanjutnya, mentranskrip atau membuat 

salinan dari hasil wawancara, yaitu mengetik kata demi kata dari setiap kalimat 

yang disampaikan oleh informan secara lengkap dengan tujuan hasil rekaman 

tersebut dapat dengan mudah diolah dan dipahami.  

Lebih lanjut, setelah proses transkrip selesai dilakukan, peneliti melakukan 

coding, yaitu mengkategorikan atau mengklasifikasikan hasil wawancara maupun 

dokumen ke dalam kode-kode yang telah ditentukan oleh peneliti sendiri. Kode-

kode tersebut merupakan rincian dari hasil transkrip data wawancara yang 

selanjutnya diinterpretasi ke dalam tema-tema yang telah ditentukan untuk 

menjawab penelitian. Adapun tema-tema tersebut ditentukan berdasarkan protokol 

wawancara dengan alasan untuk memudahkan dalam pengklasifikasian kode. 

Tema yang digunakan dalam menganalisis jawaban dari pertanyaan penelitian 

yaitu berkaitan dengan 1) persiapan probity audit, 2) pelaksanaan probity audit, 3) 

pelaporan probity audit dan 4) probity audit untuk pencegahan dan pendeteksian 

kecurangan. Berikut disajikan Tabel 4.2 yang merupakan ringkasan tema dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 4.2 Ringkasan Tema 

Tema Sub Tema 1 Coding 

Kebijakan Aturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang Jasa 

 

Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-

362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit 

 

Instruksi Pimpinan/Dukungan walikota 

Tahap Persiapan 

Probity Audit  

Gambaran Tahap 

Persiapan 

Penyusunan Tim Auditor 

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 

Program Kerja Audit (PKA) 

Pembicaraan dengan auditee 

Tahap Pelaksanaan 

Probity Audit 

Gambaran Tahap 

pelaksanaan/Proses 

audit 

Tahap Perencanaan PBJ dan Tahap Pemanfaatan 

Hasil PBJ 

Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia PBJ 

Tahap Pemilihan Penyedia PBJ 

Tahap Penandatanganan dan Pelaksanaan 

Kontrak Konstruksi 

Hambatan 

Pelaksanaan 

Keterbatasan Waktu 

Terbatasnya SDM 

Double Job 

Kendala koordinasi 

Tahap Pelaporan 

Probity Audt 

Gambaran Tahap 

Pelaporan/LHP 

Laporan Hasil Probity Audit 

Probity audit 

dalam pencegahan 

dan pendeteksian 

fraud 

Peran probity audit 

 

 

Pendampingan 

Pengawasan 

Early Warning System 

Probity Audit 

dalam mencegah 

dan mendeteksi 

kecurangan 

Dapat mencegah 

Sumber: Data diolah sendiri 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, terdapat 4 tema yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 1) Tahap Persiapan Probity Audit, memuat gambaran tentang tahap 
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persiapan. 2) Tahap Pelaksanaan Probity Audit, memuat gambaran tentang tahap 

pelaksanaan atau proses audit dan hambatan yang terjadi dilapangan 3) Tahap 

Pelaporan Probity Audit, memuat tentang gambaran tahap pelaporan dan 4) 

Probity Audit Dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud yang memuat tentang 

peran probity audit dalam kaitannya dengan fraud. 

4.2 Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Probity 

Audit di Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

Pelaksanaan pengadaan barang jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yang kemudian telah mengalami 

sebanyak 4 (empat) kali perubahan yaitu masing-masing, 1) Peraturan Presiden 

Nomor 35 Tahun 2011, 2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, 3) Peraturan 

Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan 4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2015. Aturan-aturan ini memuat tentang tatacara pengelolaan pengadaan 

barang/jasa sehingga tercipta tata kelola pengadaan yang baik. Selanjutnya, untuk 

melengkapi aturan Peraturan Presiden ini yaitu untuk mengakomodir perubahan-

perubahan langkah kerja pada proses pengadaan barang jasa dikeluarkan pula 

aturan yang bersumber dari Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 

tentang Probity Audit yang menjadi pedoman bagi APIP untuk mengawasi 

prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.  

Berbicara mengenai aturan yang diterapkan pada Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan di tahun 2017 untuk proses pengadaan barang jasa, Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan tidak mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
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2015, yang mana aturan ini menjadi perubahan terakhir sebelum diterbitkannya 

kebijakan pengadaan barang jasa yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018. Simak penuturan ketua tim probity berikut ini: 

“Jadi begini, pangkalnya itu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, 

kemudian diubah menjadi Nomor 70 Tahun 2012. Kemudian dirubah ke 

tahun 2015 Nomor 4 ya. Sudah dirubah bu, tapi tidak dirubah semua 

hanya pada beberapa pasal”1A 

Pada pelaksanaannya, tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan hanya tetap berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

dikarenakan Peraturan Presiden ini menjadi pangkal dari adanya perubahan-

perubahan yang terjadi. Menurut ketua tim probity audit Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan, perubahan-perubahan yang ada juga tidak dirubah secara 

keseluruhan, melainkan hanya pada beberapa pasal saja. Sehingga tidak ada 

perubahan substansial, hanya dilengkapi dengan beberapa hal tambahan lainnya.  

Selain dengan berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, 

untuk proses probity audit, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Kepala 

BPKP Nomor PER-362/K4/2012 beserta suplemen perubahannya. 

“Kalau probity yaitu menggunakan Peraturan Kepala BPKP bu. Sudah 

ada suplemennya bu. Di audit perencanaan misalnya, sudah ditambahi 

suplemen dia.”1A 

Aturan BPKP yang digunakan oleh tim probity audit Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan merupakan pedoman probity audit yang sudah dilengkapi 

dengan suplemen-suplemen pendukung baik itu berupa catatan tambahan maupun 

pergantian redaksi kalimat. 
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Selain itu, hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan atas dasar 

pelaksanaan probity audit juga harus dipenuhi seperti adanya dukungan dari 

pimpinan daerah dimana probity audit ini akan diterapkan. Hal ini sebagaimana 

yang terdapat didalam Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER/K/D4/2012 bahwa 

Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi dan Kepala Daerah berwenang menyusun 

kebijakan pelaksanaan probity audit atas proses pengadaan barang jasa yang 

harusnya dituangkan ke dalam suatu dokumen tentang kebijakan probity audit 

dalam proses pengadaan barang/jasa. Akan tetapi, nampaknya hal ini belum 

dilakukan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagaimana penuturan dari 

salah satu tim probity auditor yang menyatakan bahwa tim probity auditor belum 

memiliki kebijakan yang sifatnya tertulis dan mengikat dari pimpinan daerah.  

“Kalau yang kita alami, kebijakannya belum berbentuk Peraturan 

Walikota atau Peraturan Daerah. Tapi walaupun mungkin memang 

belum dituangkan dalam bentuk kebijakan, baik itu Peraturan Daerah 

maupun Peraturan Walikota, kami masih mengacu pada aturan 

BPKP.”A3 

Berdasarkan penuturan tersebut, tim probity audit Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan hanya mengandalkan dukungan dari atasan dimana menurut 

tim probity audit, kewenangan yang dilimpahkan oleh pimpinan daerah kepada 

inspektorat sudah merupakan suatu bentuk kepedulian dari pimpinan daerah untuk 

mengawal kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan 

Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, tim probity audit 

pada penerapannya hanya berpatokan pada aturan yang dikeluarkan oleh BPKP.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dirumuskan bahwa aturan 

yang digunakan dalam pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa dan 
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proses probity audit adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan 

Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER/K/D4/2012. Kedua aturan inilah yang 

menjadi acuan penting dalam pelaksanaan probity audit terhadap proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi, kedua 

aturan ini belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah maupun 

Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan. Pentingnya aturan yang bersumber 

dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan suatu kegiatan disebabkan oleh 

karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam membentuk ketetapan 

dan peraturan kebijaksanaan seperti pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis, pengumuman dan surat edaran (Yusdianto,2012). Dengan adanya 

kewenangan tersebut, kebutuhan terhadap kebijakan atau prosedur melalui 

penetapan Pemerintah Daerah menjadi hal yang penting bagi Inspektorat sebagai 

alat pandu dalam menjalankan pekerjaannya yaitu melakukan fungsi pengawasan.  

Selain itu, dengan tersedianya kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah 

daerah, diharapkan inspektorat sebagai pihak yang memberikan quality assurance 

dalam pelaksanaan probity audit terhadap proses pengadaan barang jasa dapat 

memiliki kekuatan hukum dalam menjamin keandalan informasi yang dihasilkan 

oleh berbagai satuan/unit kerja sebagai bagian dari tugasnya untuk menyukseskan 

pembangunan daerah.  

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yaitu 

meliputi:input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan dan 

agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu-isu dan formula kebijakan dapat 
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dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-

kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan 

(Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Demikian halnya dengan probity audit sebagai 

suatu proses yang timbul karena banyaknya isu terkait kasus korupsi yang terjadi 

pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang kemudian telah dirumuskan 

kebijakan pelaksanaannya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-

362/K/D4/2012 tentang adanya Pedoman Probity Audit yang secara khusus 

membantu APIP dalam melakukan pengawasan secara real time, dan sebagai 

upaya untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan terhadap pengadaan 

barang/jasa. Lebih lanjut, output yang dihasilkan dari adanya penerapan ini adalah 

diperolehnya laporan hasil probity audit yang merupakan hasil kinerja dari 

penerapan probity audit terhadap pengadaan barang jasa pemerintah, yang laporan 

tersebut ditujukan untuk ditindaklanjuti penerapannya. 

Oleh karena itu, jika aturan atau kebijakan dari pemerintah daerah terkait 

dengan penerapan probity audit pengadaan barang/jasa tidak tersedia, tentu akan 

memberikan dampak terhadap hasil proses probity audit pada saat penerapannya 

dilapangan. Sehingga perlu adanya tindak lanjut terkait dengan adanya kebijakan 

probity audit khususnya kebijakan dari pemerintah daerah yang akan menerapkan 

aturan ini.  

 

 



 
 

56 
 

4.3 Penerapan Probity Audit pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity 

Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan probity audit dilakukan 

dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu (A) Tahap Persiapan, (B) Tahap Pelaksanaan, dan 

(C) Tahap Pelaporan. 

A. Tahap Persiapan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 

2012, tahap persiapan probity audit terdiri dari beberapa proses kegiatan, seperti 

proses penyusunan tim audit yang mengacu pada persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam kebijakan pelaksanaan probity audit termasuk jumlah, susunan 

tim, jangka waktu audit yang disesuaikan dengan ruang lingkup audit yang akan 

dilakukan serta penerbitan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi 

yang melaksanakan probity audit. Proses selanjutnya yaitu penyusunan Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) meliputi standar audit yang digunakan, ruang lingkup 

pelaksanaan probity, kewenangan dan tanggung jawab auditor, jangka waktu 

penugasan serta mekanisme dan waktu pelaporan audit. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses selanjutnya yaitu melakukan pembicaraan dengan pihak auditan 

untuk membahas tujuan, ruang lingkup, waktu dan mekanisme pelaporan dan 

langkah-langkah yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau 
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ketidaksesuaian terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa dan 

pelanggaran prinsip-prinsip probity.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tim probit audit 

menjelaskan bahwa proses penerapan probity audit yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan di tahun 2017 pada tahap persiapan dimulai 

dengan penyusunan tim probity audit. Adapun pemilihan anggota yang masuk ke 

dalam tim probity adalah mereka yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan 

menurut Pedoman Probity Audit. Hal ini sebagaimana penuturan dari Informan 

A1 sebagai berikut: 

“karena di aturan Peraturan Kepalanya juga untuk melakukan probity 

audit syaratnya dia auditor dan mempunyai sertifikat PBJ dari LKPP. 

Sertifikat untuk probity audit itu tidak ada bu, hanya memang harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya dia harus memiliki sertifikat 

PBJ tadi.”A1. 

Komposisi penyusunan tim probity audit pada akhirnya menjadi 

kewenangan penuh dari inspektur, disesuaikan dengan kemampuan dan 

kekhususan dari masing-masing orang yang harus memenuhi kriteria dan 

kualifikasi sebagaimana dalam Pedoman Probity Audit yaitu memuat syarat 

personal dan syarat formal yang harus dipenuhi oleh seorang auditor probity.  

Selain memenuhi syarat personal dan formal probity auditor, anggota yang 

tergabung dalam tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan terdiri dari 

berbagai disiplin ilmu yang berbeda, seperti dari bidang Persandian, Ekonomi, 

dan Teknik Sipil. Ini didasari pada kepentingan pekerjaan yang tidak bisa jika 

hanya diisi oleh posisi auditor atau dengan latar belakang bidang ekonomi. 

Kebutuhan akan personil dengan basic keilmuan dari bidang teknik misalnya, 
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juga dibutuhkan berkaitan dengan sifat pekerjaannya yang banyak berhubungan 

dengan pekerjaan dibidang konstruksi. 

Setelah penyusunan tim selesai dilaksanakan, masuk pada proses 

penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Program Kerja Audit (PKA). 

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan: 

“Kalau kemarin kita pendampingan, dari BPKP, nah pola kerjanya itu 

dimuat dalam KAK. Sebenarnya kalau memungkinkan untuk secara detail 

setiap langkah kerja kita ini selalu dituangkan di KAK. Sudah akurat atau 

belum pengujiannya. Kalau diuji secara teorinya diliat dari aturannya, 

langkah-langkah probity audit. Nah langkah-langkah itulah yang 

dituangkan ke KAK, Langkah-langkahnya kan berarti kita ikuti yang dari 

KAK, misalnya ingin mengecek sesuatu, selalu dituangkan ke KAK, 

kalaupun misalnya terdapat kesulitan itu juga dituangkan ke KAK. Kalau 

misalnya ke depannya ada temuan, kita bisa mengacu ke KAK.”A6 

Pada proses ini, tim probity audit khususnya ketua tim akan menyusun 

panduan kerja bagi tim yaitu KAK/PKA yang bersumber dari Peraturan Kepala 

BPKP. Pada proses penyusunannya, panduan kerja tersebut juga direviu oleh 

pengendali teknis dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing paket 

pekerjaan. Kebermanfaatan KAK/PKA dalam hal ini juga menjadi salah satu 

sarana yang memudahkan tim probity dalam pelaksanaan pekerjaan karena berisi 

rincian kegiatan pelaksanaan probity audit dilapangan, yang selain itu juga 

menjadi sarana untuk memastikan pekerjaan mereka telah dilakukan secara akurat 

dan handal.  

Setelah melalui proses penyusunan panduan kerja KAK/PKA dan setelah 

proses reviu selesai dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan 
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pembicaraan dengan pihak auditee. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

informan dari pihak auditee berikut ini: 

“Kata probity, kita akan melakukan kegiatan seperti ini, langkahnya 

seperti ini, time schedulenya seperti ini. tim probity juga bilang, jika 

rekomendasinya tidak diikuti, mereka akan mempertimbangkan untuk ikut 

step berikutnya atau tidak.”C1 

Substansi dari apa yang dibicarakan antara pihak auditor dan auditee 

adalah terkait dengan agenda atau program kerja yang sebelumnya telah 

dituangkan ke dalam KAK serta memuat langkah-langkah penanggulangan jika 

proses pelaksanaannya ditemukan prosedur yang tidak sesuai.  

Pengendalian internal sebagai bagian utama dalam pengelolaan suatu 

organisasi yang terdiri dari rencana-rencana, metode dan prosedur-prosedur yang 

digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi tentu 

dipengaruhi oleh lingkungan pengendalian yang positif (Murwanto, 2012: 135). 

Pengendalian internal melalui terciptanya lingkungan yang positif akan 

mendukung manajemen kinerja dari organisasi atau instansi untuk merealisasikan 

rancangan, metode dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pentingnya pengendalian internal dalam tahap persiapan probity audit, membantu 

manajemen instansi yakni inspektorat untuk dapat melaksanakan program 

pengawasan melalui aktivitas operasional sesuai dengan peraturan yang ada. 

Adapun peraturan itu seperti yang telah dijelaskan diawal, bahwa proses didalam 

tahap persiapan misalnya saja pendelegasian wewenang terhadap komposisi 

penyusunan tim probity auditor yang mana pemilihannya dilakukan dengan 

melihat kriteria-kriteria probity auditor sesuai dengan pedoman probity audit yang 
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ada, begitu pula dengan proses untuk menyusun program kerja serta 

mengkomunikasikan program kerja yang ada pada pihak yang menjadi auditan. 

Hal ini dilakukan tentu dengan alasan agar supaya tim probity auditor adalah 

mereka yang benar-benar memiliki kecakapan khusus dan pengetahuan yang 

memadai dalam pelaksanaan probity audit terhadap proses pengadaan barang jasa.  

Pengendalian internal terhadap tahap persiapan, diharapkan mampu 

memaksimalkan pekerjaan melalui persiapan yang matang melalu pemilihan 

auditor yang cakap dan mapan terhadap keilmuannya, matangnya perencanaan 

kerja serta terjalinnya komunikasi yang baik antara auditor dan auditan, sebelum 

masuk ke tahap selanjutnya.  

Berdasarkan data-data tersebut diatas dan disesuaikan dengan aturan 

berdasarkan Pedoman Probity Audit dapat dianalisis bahwa proses probity audit 

untuk tahap persiapan yang telah dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan sudah dilakukan berdasarkan aturan yang melandasinya. 

Hal tersebut tercermin dari kesesuaian yang terjadi antara proses yang dilakukan 

oleh tim probity audit Inspektorat Tangerang Selatan khususnya pada tahap 

persiapan probity audit dan apa yang termuat didalam aturan yang melandasinya 

sebagaimana yang telah dirumuskan didalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 

PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit. 
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B. Tahap Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan mengacu pada proses pengadaan 

barang/jasa yaitu terdiri dari perencanaan pengadaan barang/jasa, persiapan 

pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, penandatangan 

dan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi serta pemanfaatannya. Berikut dijelaskan 

masing-masing tahapannya: 

a. Probity Audit atas Tahap Perencanaan  Pengadaan Barang/Jasa  

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 

2012, probity audit dalam tahap perencanaan PBJ dimulai dari audit terhadap 

identifikasi kebutuhan barang/jasa dan penganggarannya dalam rangka 

penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), berdasarkan catatan yang ada 

atau dari suatu proses survei (yang bersifat insidentil). Tahapan audit ini bertujuan 

untuk memberikan keyakinan bahwa: 1). Rencana pengadaan barang/jasa telah 

didahului dengan proses identifikasi kebutuhan rill barang/jasa, 2). Identifikasi 

terhadap kebutuhan pengadaan barang/jasa tersebut telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan 3). Perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan 

umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya. 

Namun pada pelaksanaannya di tahun 2017, Tim probity audit Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan hanya melakukan probity audit pada beberapa tahapan 

tertentu saja. Pelaksanaan probity audit hanya dilaksanakan pada tahap persiapan 

pemilihan penyedia hingga pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. 
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Artinya tahapan perencanaan dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ tidak 

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tahap perencanaan dan tahapan pemanfaatan 

hasil PBJ dibatasi oleh tahun anggaran atau waktu pelaksanaan kegiatan.  

“Kalau probity ya pertahapan itu, idealnya bu. tapi yang Tangsel 

laksanakan dari tahun kemarin itu, kalau tahap perencanaan kan susah bu 

merabanya, karena itu ada di OPD. Dalam artian begini, jangka 

waktunya itu, panjang sekali. harus melihat ke LPJMD. LPJ bulan 

tahunan, kemudian OPD harus mengecek juga rencana kebutuhannya. 

Misalnya, dia ingin membangun gedung puskesmas, ini kan harus 

berdasarkan kebutuhannya bu, jadi kalau organisasi atau instansi 

sebelum pengadaan wajib membuat Rencana Kebutuhan Barang Umum 

(RKBU), jadi dia menganalisis semua. Bagaimana skenario 

pengadaannya dituangkan ke dalam RKBU. Nah beradasarkan basis itu, 

baru dituangkan ke dokumen-dokumen perencanaan, renstra, renja, dan 

lain-lain. Baru untuk penganggaran dituangkan di RKA (rencana 

kebijakan anggaran) disahkan masuk ke DPA penganggaran. kalau di 

pusat namanya DIPAlah. DIPA kewenangannya POK, kalo kita DPA, 

APBD. Di DPA itulah baru orang sudah punya anggaran, sudah punya 

duit, sudah punya rekening, barulah masuk di tahap persiapan. 

Ditunjuklah PPKO, ditunjuklah Pokja, ditunjuklah PA/KPA dan 

organisasi pengadaan bu. Nah setelah itu ke tahap persiapan. Si orang 

bangun gedung di tahap perencanaan harusnya dia sudah harus membuat 

gambar bu, DED segala macam. pada saat pelaksanaan dia mengkaji 

ulang kembali, nah tim probity masuk disitu, makanya agak susah 

diperencanaan itu bu, makanya kami paling membantunya pada tahap 

sebelum mereka lelang. mereka kan melakukan penyiapan dokumen 

pelelangan bu, membuat HPS. Nah disitu kita memastikan mereka 

menyusun hps itu sudah benar. Benar dalam artian harga pasar dipakai 

karena kan titik tolak barang mahal itu disitu bu.”1A 

Menurut ketua tim probity, tim probity audit pada tahap perencanaan  

memerlukan waktu yang sangat panjang sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. 

Sedangkan di tahapan tersebut khususnya untuk paket pekerjaan seperti pekerjaan 

konstruksi yang melibatkan dokumen-dokumen rinci seperti tersedianya dokumen 

terkait dengan izin lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), DED (Detail 

Engineering Design) yang harus sudah dilengkapi sebelum pelaksanaan justru 
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tidak di tindaklanjuti dengan cepat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

terkait. Hal ini sesuai dengan penuturan dari salah satu informan sebagai berikut: 

“masih terdapat data-data yang harusnya telah disiapkan terlebih dahulu, 

tetapi terkendala oleh waktu yang harus segera dilaksanakan proses 

pengawalan. Disinilah yang rentan, karena tahapan persiapan ini si 

dinas, OPD tidak bisa melaksanakan, padahal proses pengadaan 

harusnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang 

dimintakan harus disediakan.” A3 

Selain dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan kegiatan, dalam mengawal 

pelaksanaan probity audit, tim probity juga terhambat dengan banyaknya aktivitas 

dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh personil tim diluar dari perannya sebagai 

tim probity audit seperti agenda konsultasi yang diberikan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan saran dan masukan untuk penyelesaian suatu kegiatan. 

Ditambah pula dengan benturan yang terjadi jika tim mendapatkan penugasan 

untuk pemeriksaan terhadap kegiatan yang lain. Keadaan ini juga dipersulit 

dengan kurangnya jumlah personil dan kemampuan personil dalam menyelesaikan 

proses pelaksanaan probity audit. 

Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan dalam menangani tahapan yang belum dilaksanakan adalah 

dengan melakukan prosedur reviu atas dokumen perencanaan, yang memuat 

tentang batasan pemeriksaan terhadap proses apa saja yang telah dilakukan 

probity oleh probity auditor. Dalam reviu tersebut, tim probity audit Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan bahwa dokumen rencana PBJ 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh OPD terkait telah didahului dengan proses 
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identifikasi kebutuhan, kemudian proses penganggaran sesuai dengan aturan RUP 

serta dokumen lainnya dibutuhkan telah cukup memadai. 

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-362/K/D4/2012, penerapan 

probity audit dapat dilakukan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan atau 

terhadap tahapan tertentu yang telah ditetapkan, mengingat probity audit juga 

dapat dilakukan atas dasar permintaan dari pihak penyelenggara kegiatan. Akan 

tetapi, jika hal ini dikembalikan pada konsepnya, probity audit sebagai suatu 

proses pengawasan hendaknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada poin-

poin kecil yang menyertainya sebagai suatu upaya sistematis.  

Hal ini juga diterangkan dalam konsep fundamental terkait dengan 

pengendalian internal dari suatu organisasi bahwa pengendalian internal 

merupakan suatu proses, yang isinya tentang serangkaian tindakan yang 

menyeluruh dan terintegrasi dalam infrastruktur organisasi sehingga patokannya 

tidak didasarkan pada hasil akhir melainkan dilihat pada prosesnya. Sehingga 

dengan terpenuhinya proses pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, 

diharapkan upaya sistematis tersebut dapat memberikan gambaran tentang 

keseluruhan proses pengawasan, apakah sudah sesuai atau belum dengan sasaran 

atau tujuan yang ingin dicapai. Harapannya, Jika hasil kegiatan semakin 

mendekati sasaran atau tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya. (Siswadi, 

2012). 

Adapun sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari adanya penerapan 

probity audit pada proses pengadaan barang jasa yaitu untuk memastikan bahwa 
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keseluruhan ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas 

sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Akan tetapi dengan melihat 

prosesnya yang tidak dilakukan secara menyeluruh, sulit untuk memastikan 

apakah tahapan yang belum dilakukan tersebut sudah bebas dari adanya tindakan 

penyelewengan atau tidak. 

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan mengenai probity audit sesuai 

dengan apa yang disebutkan didalam Pedoman Probity Audit dimana 

penerapannya dapat dilaksanakan pada beberapa tahapan saja atau dilaksanakan 

sesuai dengan permintaan dari organisasi penyelenggara kegiatan, juga dapat 

menimbulkan hal yang bisa memicu terjadinya tindak penyelewengan, seperti 

memanfaatkan suatu kondisi atau situasi tertentu dimana seseorang dapat dengan 

leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Misalnya dengan cara melakukan 

permintaan pelaksanaan probity audit hanya pada tahap tertentu saja, sementara 

ditahap lain tidak perlu dilaksanakan. Padahal bisa saja, ditahap yang tidak 

tersentuh oleh proses probity audit, justru menjadi tahapan dengan proses yang 

tidak sesuai prosedur pengadaan.  

Oleh karena itu, berdasarkan perolehan data dan pembahasan di atas, dapat 

dianalisis bahwa tahap pelaksanaan probity audit yang belum dilaksanakan pada 

keseluruhan tahap dinilai belum efektif. 

b. Probity Audit atas Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/jasa 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 

2012, probity audit dalam tahap persiapan pemilihan penyedia barang/jasa 
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meliputi audit atas organisasi pengadaan, rencana pemilihan penyedia barang/jasa, 

sistem pengadaan, jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, harga perkiraan sendiri 

sampai dengan penyusunan dokumen pengadaan. Berdasarkan aturan ini, tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk memberikan keyakinan bahwa persiapan 

pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010. 

Pelaksanaan Probity audit yang dilakukan oleh tim probity audit 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada tahapan ini yaitu menitikberatkan pada 

pengujian untuk dokumen lelang terutama pada proses penyusunan HPS (Harga 

Perkiraan Sendiri). Sebagaimana penuturan informan berikut: 

“Peran kita disitu bu. Ditahap persiapan pemilihan itu, kita memastikan 

bu, apakah hps telah disusun dengan harga yang wajar berdasarkan 

kertas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hps itu didasari 

dari harga pasar. Untuk memastikannya bagaimana, misalnya nilai yang 

dicantumkan di RAB, barangnya laptop, harganya 10 juta. mereka bilang 

10 juta dasarnya apa, kita lihat kertas kerjanya.”1A 

 

 Dokumen lelang ini disusun untuk memastikan bahwa penyusunan harga 

untuk dokumen HPS dan volume pekerjaan telah disusun berdasarkan kertas kerja 

yang dapat dipertanggungjawabkan serta menggunakan harga yang wajar sesuai 

dengan harga pasar yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara jumlah harga yang tercantum di dalam dokumen RAB 

dengan dasar-dasar penetapan harga yang digunakan oleh Pejabat Pengadaan. 

Lebih lanjut, bentuk pengawalan yang diberikan oleh tim probity audit 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan juga tidak hanya terbatas pada dokumen atas 

persiapan pemilihan penyedia, tapi juga pengawalan terhadap pejabat pengadaan 
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sebagai organisasi yang bertugas untuk memilih penyedia. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh informan A3: 

“di proses ini persiapan OPD mau masuk ke Pokja. di persiapan ini, OPD 

mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dilelangkan sebelum diterima 

oleh Pokja, karena nanti sebelum diterima oleh Pokja di verifikasi dulu 

oleh tim verifikasi yang ada di ULP. Barulah masuk ke Pokja. Kalau 

sudah di acc dari tim verifikasi, barulah kemudian masuk ke Pokja. Nah 

sekarang kita mengawal Pokja apakah tugasnya ini sudah sesuai dengan 

Peraturan Presiden atau tidak.”A3. 

Selain melakukan pengujian terhadap dokumen lelang dan organisasi pengadaan, 

pengujian juga dilakukan terhadap dokumen yang memuat tentang Detail 

Engineering Design (DED). Dokumen ini dinilai penting karena dokumen ini 

memuat rincian yang berkaitan dengan rancangan dari suatu pekerjaan. Rincian 

tersebut dapat berupa perhitungan atau analisa harga satuan, perhitungan volume 

kebutuhan(bahan/alat/upah), uraian umum pekerjaan, ketentuan ukuran, 

denah/gambar bangunan atau konstruksi, perhitungan RAB dan lain sebagainya. 

Rincian-rincian ini jika tidak dapat diawasi dengan baik maka akan 

mempengaruhi kontrak pekerjaan, seperti mark-up atau ketidaksesuaian hasil 

pekerjaan antara yang tercantum didalam kontrak dan hasil akhir dari pekerjaan 

tersebut. Seperti yang dialami pada tahun 2017, dimana demi mempertahankan 

nilai kontrak, penyedia akan menutupi kekurangan yang ada dengan merubah 

metode pekerjaan. Simak penuturan dari salah satu informan sebagai berikut: 

 “Kalau pengalaman kemarin, misalnya pedestrian ya, didokumen 

perencanaan, yang konsultan tulis 10 ribu, tidak disertai gambar juga, 

jadi disuruh menghitung ulang bu. jadi kita turun lapangan untuk ukur 

jalan, ternyata hasilnya cuma 6 ribu, seandainya memakai 10 ribu, 

kebayangkan pelaksanaanya. Akhirnya apa bu, ubah metode kerja. 

volumenya berkurang, harganya tetap, harusnya berkurang dong, karena 
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yang 4 ribu tidak terpasang. Ini karena dokumen awal tidak valid, 

akhirnya merubah metode.”1A 

Kesesuaian antara dokumen perencanaan yang disusun oleh konsultan seharusnya 

mencerminkan keadaan pelaksanaan yang sebenarnya. Karena hal ini akan 

berpengaruh terhadap metode kerja yang akan digunakan dan nilai kontrak pada 

proses pelaksanaan pembangunan. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman pelaksanaan probity audit di tahun 

2017, peran tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan juga menelusuri 

pekerjaan dari pihak yang menjadi konsultan perencanaan dengan mengecek 

kertas kerja perhitungan volume. Akan tetapi beberapa kendala terjadi 

sebagaimana menurut salah satu informan yang menyatakan bahwa konsultan 

perencanaan kadang kala tidak menyerahkan kertas kerja perhitungan volume atau 

tidak melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh informan: 

“Sebenarnya kalau kita cukup menelusuri ya si konsultan perencanaan, 

dulu kan menghitung volume, mana kertas kerjanya bu..itu tidak ada, rata-

rata kosong. Selain itu mereka juga harus memberikan gambar, RAB. 

Menjelaskan bahwa perhitungan 10 ribu berasal dari ini,ini,ini. kita 

memastikan juga dengan mengkaji ulang volumenya.”1A 

Posisi konsultan perencanaan pada tahap ini dinilai penting dalam 

menghasilkan setiap detil proses perencanaan bangunan. Buruknya kualitas 

pekerjaan proyek dapat diawali dari kesalahan proses perencanaan pekerjaan yang 

dilakukan oleh konsultan perencanaan. Sehingga, ketersediaan dokumen 

pekerjaan konsultan perencanaan harus benar-benar dapat diawasi. Pada 

pelaksanaan di tahun 2017, pekerjaan konsultan perencanaan masih belum 
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memadai karena belum didukung dengan adanya kertas kerja perhitungan volume. 

Sehingga menyebabkan pengkajian ulang dilapangan terhadap volume pekerjaan. 

Tidak hanya itu, ditemukan juga ketidaksesuaian antara satuan harga yang 

digunakan oleh konsultan perencanaan dengan analisis satuan biaya yang telah 

diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, sebagaimana penuturan 

informan berikut: 

“Kalau pengalaman kemarin, misalnya pedestrian ya, di dokumen 

perencanaan, yang konsultan tulis 10 ribu, tidak disertai gambar juga, 

jadi disuruh menghitung ulang bu. jadi turun lapangan untuk ukur jalan, 

ternyata cuma 6 ribu, seandainya memakai perhitungan yang 10 ribu, 

kebayangkan pelaksanaanya. kemudian kita mengecek juga harganya. 

harganya menggunakan harga satuan yang bukan berasal dari aturan 

Kementerian Pekerjaan Umum, tentang analisa satuan biaya. analisa dari 

satuan biaya ya harusnya pakai aturan Kementerian Pekerjaan 

Umum.”1A 

Kebutuhan akan adanya analisis harga satuan ini yaitu sebagai acuan 

perhitungan terhadap harga satuan upah, tenaga kerja, dan bahan serta pekerjaan 

yang secara teknis dirinci telah dihitung secara rasional dan objektif sebagaimana 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum secara detail disusun 

berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang 

diuraikan daam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan komponen harga 

satuan, untuk peningkatan infrastruktur. Sehingga pada proses pelaksanaan suatu 

pekerjaan, aturan inilah yang dijadikan sebagai patokan pengukuran. Pada tahap 

ini, ditemukan bahwa analisa satuan biaya yang digunakan masih berdasarkan 

data yang tidak resmi. 
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Berdasarkan data diatas, jika dikembalikan pada konsep probity audit 

untuk tahap pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan fokus pada pengawasan terhadap dokumen lelang dan identifikasi 

terhadap pejabat pengadaan. Dijelaskan bahwa tim probity auditor pada tahapan 

ini melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dokumen lelang yang 

digunakan sudah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, seperti untuk 

penyusunan HPS dilakukan dengan mensurvey harga pasar dan 

membandingkannya dengan harga yang tercantum dalam dokumen HPS. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari adanya indikasi mark-up harga yang dapat 

menimbulkan kerugian. Selain itu, pengawasan terhadap pekerjaan pejabat 

pengadaan juga tercermin dari upaya probity auditor dalam memastikan pekerjaan 

konsultan perencanaan apakah sejalan antara rincian rancangan pekerjaan dengan 

kontrak pekerjaan, termasuk didalamnya memastikan harga satuan yang dijadikan 

tolak ukur pengukuran sudah sesuai dengan pedoman probity audit meskipun pada 

prosesnya juga masih tetap ditemukan adanya ketidaksesuaian analisa harga 

satuan yang digunakan, yang akhirnya berdampak pada proses pengkajian ulang. 

Langkah atau tahapan yang dilakukan oleh probity auditor pada tahap 

persiapan pemilihan juga memiliki keterkaitan dengan unsur aktivitas 

pengendalian yang menjadi bagian dari sistem pengendalian internal. Aktivitas 

pengendalian yang memuat kebijakan-kebijakan, teknik-teknik dan mekanisme-

mekanisme manajemen, dirancang untuk memastikan bahwa langkah-langkah 

yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko-risiko yang ada sebelum beranjak 

pada aktivitas berikutnya. Hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan. Tujuannya 
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sendiri yaitu untuk memastikan bahwa pada tahapan ini, segala hal yang dapat 

menimbulkan risiko kerugian dikemudian hari dapat segera ditindak lanjuti. 

Nampak terlihat seperti adanya penelusuran terhadap dokumen lelang sebagai 

bagian dari prosedur dalam Pedoman Probity Audit jelas perlu dilakukan, yaitu 

membandingkan antara rincian yang tertuang ke dalam RAB dan apa yang 

dilaksanakan di lapangan, menjadi fokus dari adanya pengawasan untuk 

menghindari terjadinya risiko manipulasi harga atau ketidaksesuaian hasil 

pekerjaan. 

Adapun setelah dibandingkan dengan alur proses serta tujuan dari adanya 

probity audit untuk tahap persiapan pemilihan penyedia sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman 

Probity Audit dan hubungannya terhadap sistem pengendalian intern dapat 

dianalisis bahwa probity audit untuk tahap persiapan pemilihan penyedia yang 

dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah sesuai 

mengikuti aturan yang mendasarinya yaitu aturan yang bersumber dari Peraturan 

Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit dan 

juga memenuhi unsur dari sistem pengendalian internal yaitu sebagai bagian dari 

aktivitas pengendalian. Proses-proses diatas dapat dilihat pada pelaksanaan 

pengujian dokumen lelang khususnya untuk proses penyusunan HPS, penelusuran 

terhadap pejabat pengadaan yang dalam hal ini bertugas untuk memilih penyedia, 

serta pengawasan terhadap pekerjaan konsultan perencanaan yang mana proses-

proses ini menjadi beberapa poin pengawasan di dalam Pedoman Probity Audit 

yang harus dilakukan oleh tim probity audit. 
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c. Probity Audit atas Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 

2012, probity audit dalam tahap pemilihan penyedia barang/jasa dimulai dari audit 

terhadap pengumuman pengadaan hingga penunjukkan penyediaan barang/jasa, 

meliputi pembuktian terhadap dokumen kualifikasi, proses pengumuman lelang, 

verifikasi izin usaha dan evaluasi dokumen penawaran. Pada tahapan ini, probity 

auditor dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawalan harus mampu 

memberikan keyakinan bahwa dalam proses pemilihan penyedia tidak ada proses 

kongkalikong, bahwa baik kualifikasi penyedia maupun Pokja dilakukan sesuai 

dengan prosedur. 

Pelaksanaan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan, berdasarkan hasil wawancara berikut ini:  

“Kan ada lelang, berarti kita nanti punya id buat masuk di LPSE 

identifikasi untuk pembuktian kualifikasi, nah kita hadir bu, tapi cuma di 

observasi. Itu namanya cek lapangan, pemantauan, ya mungkin dengan 

ceklis ya. Kemudian terkait dengan si pokja kan ini bu, alamatnya 

dibuktikan, kita juga ikut bu dalam proses itu, observasi saja, tapi kita 

tidak bisa intervensi, no comment saja, biar kita juga tahu mereka kerja 

seperti apa, kita bukan posisinya langsung rekomendasi. Biarkan mereka 

kerja, melihat gambaran mereka kalau pembuktian lokasi, seperti ini. baru 

setelah itu kita tulis rekomendasi.”1A 

 

  Probity audit pada tahap pemilihan penyedia tercermin dari proses lelang 

yang sifatnya membutuhkan bukti fisik, seperti pembuktian terkait dengan 

kesesuaian antara alamat dan bangunan atau kantor dari pihak penyedia, tim 

probity auditor dibantu dengan pihak LPSE (Lembaga Pengadaan Secara 

Elektronik) untuk mengidentifikasi guna membuktikan kualifikasi dari siapa saja 

yang menjadi pihak penyedia. 
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Demikian halnya dengan pembuktian proses lelang yang bersifat fisik, 

pembuktian terhadap proses lelang yang sifatnya non fisik dijelaskan sebagai 

berikut: 

“Terkait proses yang non fisik dilelang, contoh sebelum pengumuman, 

kita akses tuh bu, siapa saja yang memasukkan dokumen penawaran. 

kemudian kita tanya ke Pokja, anda dalam proses evaluasi bagaimana 

caranya?, mana kertas kerjanya? kita uji bu, benar tidak caranya, obyektif 

sesuai dengan konvensional mereka.”1A 

Pembuktian proses lelang yang sifatnya non fisik yang melibatkan fungsi sistem, 

difasilitasi dengan memanfaatkan user id yang sudah memiliki izin khusus untuk 

dipergunakan oleh tim probity. Melalui user id inilah, tim probity dapat mengecek 

satu persatu dokumen penawaran yang masuk ke Pokja, sekaligus mengevaluasi 

cara Pokja dalam menyaring penyedia yang masuk apakah sudah sesuai dengan 

SOP Pokja itu sendiri. 

Selain memastikan kebenaran data dari pihak penyedia, tim probity audit 

juga bertugas untuk melakukan pengawasan jika saja dalam proses pemilihan 

penyedia terindikasi adanya upaya persekongkolan. Menurut Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 83 Ayat 1 Huruf (e) sebagaimana perubahannya 

melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kelompok Kerja ULP 

menyatakan bahwa “Pelelangan/Pemilihan Umum Langsung dianggap gagal 

apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan 

tidak sehat”. Terjadinya indikasi persekongkolan antara penyedia barang/jasa 

tersebut setidaknya harus memenuhi dua indikasi sebagai berikut : 
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 Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, 

alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi 

barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. 

 Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS 

 Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada 

dalam satu kendali 

 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain 

kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. 

 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan 

nomor seri yang berurutan. 

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan probity audit pada tahapan ini, tim 

probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pengujian 

dokumen menemukan kejanggalan dalam memeriksa IP Address dari para peserta 

lelang. Menurut penuturan dari salah satu informan, mereka menduga bahwa 

memang proses ini telah terindikasi adanya persekongkolan terhadap tiga paket 

pekerjaan tersebut. 

“Kita mengecek si penyedia A dengan cara masuk ke proses penawaran, 

kemudian ada penyedia B juga memasukkan penawaran atau mengikuti 

lelang. kalau sudah mengikuti lelang, kemudian  penyedia C juga sama. 

kita melihat apakah ketiga ini ada hubungan atau tidak. Kita melihatnya 

sampai ke sistem. Jadi kita melihat IP addressnya. Apakah ada 

kecenderungan IP addressnya adalah IP address yang sama. Karena IP 

address yang sama komputer yang sama. Kalau kecenderungan komputer 

yang sama, berarti itu ada indikasi bahwa itu satu perusahaan. Atau ada 

persekongkolan.”A3 

IP Address yang sama dari masing-masing peserta lelang mengindikasikan bahwa 

dokumen lelang yang disertakan oleh masing-masing peserta lelang dilakukan 
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melalui komputer yang sama, dengan area akses internet yang sama dan di upload 

dari ruangan yang sama. Memang keadaan ini, jika dikembalikan sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 83 Ayat 1 Huruf (e) dan 

perubahannya di Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, belum menunjukkan 

bahwa telah terjadi persekongkolan antara pihak penyedia. Tetapi temuan tersebut 

dapat dijadikan bukti bahwa memang ada proses yang disalahgunakan. 

Selain itu kebutuhan akan sistem, seperti IP Address juga digunakan 

dalam pengujian dokumen penawaran dari para peserta lelang, sebagaimana 

diungkapkan oleh informan: 

“casenya kemarin itu bu, berdasarkan analisis ip kita, analisis jaminan, 

memang ada indikasi persekongkolan di tiga paket itu, misalnya 

penyedianya ABCD, nanti yang ini penyedianya BCDE lalu si A paket 

jelatreng pas pengiriman penawarannya ip addresnya sama. Kemudian 

untuk penjamin penawaran di bank, misalnya si A alamatnya di Tangsel, 

si B alamat Pandeglang, si C di Serang, tapi kok semua jaminannya dari 

Bank Cilegon. Jadinya terindikasi.”1A 

 

Tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan 

memanfaatkan IP Address yang diberikan mampu melakukan pengecekan 

terhadap Bank penjamin serta nomor urut jaminan yang digunakan oleh para 

peserta lelang. Dimana berdasarkan temuan pada proses pelaksanaannya di tahun 

2017, ditemukan bahwa terdapat kesamaan alamat bank penjamin yang digunakan 

oleh ketiga peserta lelang, padahal ketiga peserta lelang tersebut berasal dari 

tempat yang berbeda. Pemanfaatan IP Address sebagai media dengan cakupan 

yang luas dalam melakukan penelusuran memudahkan tim probity audit pada 

proses pengadaan.  
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Sama seperti pada tahap-tahap sebelumnya, hambatan atau kendala juga 

tetap dirasakan oleh tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan. 

Hambatan tersebut menurut penuturan ketua tim probity audit sebagai berikut: 

“...di Pokja sendiri SOPnya kayaknya masih belum ada, padahal SOP ini 

penting...”1A 

 Tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan 

prosedur pelelangan menjadi kendala yang dirasakan oleh tim probity auditor 

pada tahap ini pada saat pengawasan terhadap pokja. Padahal keberadaan SOP 

menjadi bagian dari sistem pengendalian internal dari Pokja itu sendiri. Tidak 

tersedianya SOP atas suatu pekerjaan akan berakibat pada kualitas dan kuantitas 

pekerjaan, karena melalui adanya SOP sebagai rambu-rambu pelaksanaan 

pekerjaan memuat instruksi, langkah-langkah yang seharusnya ditempuh dan 

tidak ditempuh yang akan membawa pada keseragaman proses baik teknis 

maupun sistem yang salah satunya ditujukan untuk menjaga kepatuhan terhadap 

aturan yang ada. 

Berdasarkan data-data diatas, dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan 

probity audit untuk tahap pemilihan penyedia dilakukan dengan menguji 

pelaksanaan pemilihan penyedia melalui pembuktian dokumen lelang baik itu 

yang bersifat fisik maupun non fisik. Pada prosesnya, pengawasan yang dilakukan 

oleh tim probity berupa observasi, yaitu melihat proses atau cara-cara yang 

dilakukan oleh Pokja dalam memilih kualifikasi dari peserta penyedia. Lebih 

lanjut, adanya indikasi terjadinya persekongkolan yang ditemukan pada proses 

pemilihan penyedia, juga menjadi bukti bahwa proses pengawasan yang dilakukan 

oleh tim probity audit membawa dampak positif dalam mengidentifikasi adanya 
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tindakan penyelewengan. Sehingga melalui adanya pedoman probity audit, audit 

rinci terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat menjamin 

kebenaran informasi khususnya dari pihak penyedia.  

Sejalan dengan hal tersebut, probity audit sebagai sebuah upaya 

pencegahan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari adanya proses yang 

tidak sesuai prosedur juga menjadi bagian dari penjelasan terkait dengan sistem 

pengendalian internal. Inspektorat pada konteks ini tentu harus mewaspadai 

kemungkinan terjadinya risiko fraud pada setiap aktivitas pekerjaannya karena 

dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Oleh karena itu, peran Inspektorat 

melalui probity audit dalam menjalankan peran pengawasan yang efektif dalam 

mengimplementasikan SPIP paling tidak harus mampu memberikan keyakinan 

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian 

tujuan, termasuk memberikan peringatan dini terhadap risiko fraud yang mungkin 

terjadi.  

Melalui data-data tersebut diatas dan dibandingkan dengan proses serta 

tujuan yang ingin dicapai pada tahap pemilihan penyedia sebagaimana yang telah 

diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang 

Pedoman Probity Audit dapat dianalisis bahwa probity audit atas tahap pemilihan 

penyedia yang dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan telah sesuai mengikuti aturan yang mendasarinya yaitu aturan yang 

bersumber dari Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang 

Pedoman Probity Audit. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pembuktian terhadap 

proses lelang yang meliputi bukti fisik dan non fisik yang mana pada proses ini 
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juga dibantu dengan peran serta dari pihak LPSE Kota setempat. Lebih lanjut, tim 

probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan juga melakukan pengujian 

terhadap adanya indikasi persekongkolan yang terjadi antara pihak penyedia 

dengan memanfaatkan IP Address yang memang di peruntukkan dalam proses ini. 

Meskipun kemudian ditemukan beberapa kendala terkait dengan standar 

operasional dari Pokja dalam pelaksanaan ini, tapi penerapan dari probity audit 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan 

aturan. 

d. Probity Audit atas Tahap Penandatanganan dan Pelaksanaan 

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan Perka BPKP Nomor 362 Tahun 2012, probity audit dalam 

tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan diawali dengan adanya 

penyusunan rancangan kontrak, diterimanya jaminan pelaksanaan, sampai dengan 

penandatanganan kontrak. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kontrak pekerjaan 

dimulai dengan penyerahan lokasi kerja sampai dengan penyerahan akhir 

pekerjaan (Final Hand Over), termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, 

perubahan jangka waktu pelaksanaan, penyesuaian harga untuk kontrak tahun 

jamak, keadaan kahar, atau pemutusan kontrak. Keseluruhan dari proses ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses penandatangan kontrak pekerjaan dan 

pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pekerjaan, memenuhi 

kuantitas dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar, pembayaran 

pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan serta jika terjadi perubahan pekerjaan, 

perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian harga, keadaan 

kahar atau pemutusan kontrak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. 
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Setelah menjamin bahwa proses pengadaan sudah dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang benar, isi kontrak telah sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan 

kontrak sudah sesuai dengan dokumen kontrak maka dimulailah proses 

pembangunan sesuai dengan dokumen proses pengadaan tersebut. proses ini 

dijelaskan oleh salah satu informan sebagai berikut: 

“Ditahap pelaksanaan berarti proses pengadaan sudah selesai, sesuai 

dengan prosedur, sekarang pembangunan. Dilaksanakan oleh penyedia 

terpilih melaksanakan pengadaan. nah disini RAB atau SPK kontrak yang 

telah disepakati bersama apakah dilaksanakan secara fisikya dilapangan 

apa tidak, jadi setiap uraian kita cek ke lapangan. Kita tidak menghitung 

sebetulnya dilapangan. Jadi ini ke lapangan ya, kita cek fisik, cek fisik itu 

tim probity bukan cek fisik pemeriksaan, tapi melihat saja apakah tim 

kontraktor melakukan sesuai dengan rincian di RAB atau di kontrak 

kemudian apakah konsultan pengawas mengawal proses tahapan 

pekerjaan itu dan mereka melaporkan, kita mengecek itu juga, misal kalo 

kontraktor telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan 

kontrak, tidak ada yang ditambahkan tidak ada yang dikurangi karena 

kalau ada yang ditambahkan atau dikurangi harus ada adendumnya. tim 

tidak akan terjun dari awal pembangunan. kita melihat kontraktor ini 

melaksanakan dulu atau tidak, pembangunan dulu, konsultan melakukan 

pengawasan monitoring setiap hari. pada saat setengah jadi, baru tim 

datang melihat pekerjaan, karena pada saat pelaksanaan ini ada tahapan 

dari si pihak penyedia mengajukan pembayaran, pengajuan pembayaran 

uang muka dulu kalau ada yang mnggunakan uang muka karena ada juga 

yang tidak menggunakan atau langsung ke pembayaran termin pertama, 

biasanya perikatan kontraknya itu dilakukan pembayarannya itu perempat 

termin. Selama kontraktor sudah melaksanakan sesuai dengan kontrak 

kemudian konsultan pengawas sudah melaksanakan pekerjaan dan 

melaporkan secara periodik setiap tahapannya, ini baru rekomendasi. 

Misalnya  kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB 

atau teken kontrak, tim probity merekomendasikan kalau misal terjadi 

perubahan spesifikasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

kondisi lingkungan itu harus mendapatkan persetujuan kembali dari 

PPKO kemudian dituangkan didalam adendum kontrak, jadi kontrak 

tambahan. Apakah itu adendum tambahan waktu, adendum satuan harga, 

adendum volume pekerjaan. Tergantung kesepakatan kembali antar kedua 

belah pihak. Antara penyedia dengan PPKO.”A3 

Dari hasil wawancara di atas, diperoleh penjelasan bahwa pada proses 

pelaksanaan pembangunan, peran kontraktor dan konsultan pengawas akan sangat 
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membantu tim probity auditor dalam mengawal pelaksanaan konstruksi yang 

mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Perintah Kerja (SPK) 

kontrak.  

Bentuk pengawalan yang diberikan tim probity audit pada tahapan ini 

yaitu dengan memastikan apakah RAB atau SPK kontrak yang telah disepakati 

dilaksanakan secara fisiknya dilapangan atau tidak, termasuk juga memantau 

apakah kontraktor dalam pelaksanaan pembangunan melakukannya sesuai dengan 

rincian yang tercantum dalam RAB atau tidak dan juga memantau apakah 

konsultan pengawas menjalankan perannya untuk mengawal proses pekerjaan itu 

dan membuat laporannya secara rinci dari setiap proses pekerjaan. Laporan ini lah 

yang nanti akan membantu probity auditor dalam memastikan pengawasan yang 

telah dilakukan konsultan pengawas apakah telah sesuai atau tidak.  

Namun dalam praktiknya pada pelaksanaan probity audit di tahun 2017 

terjadi mis-communication antara peran tim probity audit dan konsultan 

pengawas, hal ini sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan berikut : 

“Kalo tahun lalu, dulu kami berpandangan bahwa probity ini 

cuma pengawasan pada paket  pekerjaannya, bangunannya, ternyata 

sebenarnya kontemplat kami yang penting adalah konsultan pengawas. 

Pada saat tandatangan kontrak, darisitulah kita komitmen dengan 

konsultan pengawas untuk membantu kami. kami kelewatan disitu. 

Konsultan harus tandem terus dengan kami selama pelaksanaan. Karena 

konsultan itukan kepanjangan tangan pemerintah daerah bu, PPKO 

(Pejabat Pembuat Komitmen)  untuk memastikan kontraktor bekerja 

sesuai dengan data backup.”1A 

Pada prosesnya, tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

melewatkan keterlibatan konsultan pengawas sebagai tenaga ahli, yaitu konsultan 
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pengawas. Kebutuhan akan konsultan pengawas pada proses ini dimanfaatkan 

untuk melakukan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan 

pekerjaan yang hasilnya berkaitan dengan pencapaian kualitas dari barang/jasa. 

Akan tetapi, pada pelaksanaanya Inspektorat Kota Tangerang Selatan kurang 

mengoptimalkan peran dari konsultan pengawas, yang mana hal ini akan 

mempengaruhi hasil pekerjaan yang dilakukan. Tercapainya kualitas yang sesuai 

dengan perencanaan sangat ditentukan oleh pelaksanaan manajemen dilapangan 

dan pelaksanaan manajemen dilapangan dipengaruhi oleh hubungan kerja sama 

antara pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu dalam pelaksanaan manajemen 

kontruksi dibutuhkan konsultan yang bertindak sebagai profesional. 

Dari keadaan diatas dapat dianalisis bahwa proses atau tahapan yang 

dilakukan pada saat penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan 

dilakukan dengan metode observasi, dimana tim probity dalam pelaksanaannya 

berperan sebagai observer yang tugasnya yaitu memantau melihat proses dari 

jalannya pelaksanaan dan penandatangan kontrak dan pembangunan. Proses ini 

dilaksanakan dengan melihat dokumen yang berisi tentang rancangan RAB dan 

SPK Kontrak yang bersumber dari pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan 

pengawas. Melalui dokumen tersebut, kepastian antara pekerjaan yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil kontrak dan pelaksanaan di lapangan dapat dinilai, 

apakah sudah sesuai atau belum. 

Akan tetapi, dalam menjalankan peran pengawasannya, ternyata tim 

probity audit disini kehilangan kesempatan untuk melibatkan peran dari pihak 

profesional secara maksimal, yaitu konsultan pengawas. Konsultan pengawas 
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sebagai pengarah kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tentu 

sangat diperlukan. Baik tidaknya pekerjaan konsultan pengawas dan kontraktor 

akan saling melengkapi dalam proses pembangunan yang hasilnya akan 

berpengaruh terhadap kualitas dari proyek yang dijalankan. 

Jika dikaitkan dengan sistem pengendalian internal, peran inspektorat 

sebagai probity auditor tercermin dari perannya dalam melaksanaan pemantauan 

terhadap pekerjaan dari auditee. Pemantauan dalam pengendalian internal 

dilakukan untuk menilai kualitas kinerja dan untuk memastikan bahwa temuan-

temuan audit dan evaluasi lainnya diselesaikan sesegera mungkin dan dilakukan 

secara terus menerus. Hal ini dapat dilihat pada proses pengawalan, seperti upaya 

yang dilakukan Inspektorat Kota Tangerang Selatan yaitu dengan memanfaatkan 

dokumen pengadaan yang disusun oleh konsultan pengawas yang kemudian 

diserahkan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu dibandingkan dengan 

hasil pekerjaan pengadaan di lapangan, apakah memang dilaksanakan sesuai 

dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, baik itu jumlah, kualitas, dan 

hal-hal lain yang dimuat dalam dokumen.  

Berdasarkan data-data tersebut diatas dan dibandingkan dengan proses 

serta tujuan yang ingin dicapai pada tahap penandatanganan dan pelaksanaan 

kontrak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 

PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit, dapat dianalisis bahwa 

probity audit atas tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak yang 

dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan belum 

dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh tim probity audit Inspektorat Kota 
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Tangerang Selatan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dengan konsultan 

pengawas yang sebenarnya memiliki peran penting dalam proses ini yaitu untuk 

membantu secara penuh dari pelaksanaan probity audit ini. Kebutuhan peran 

konsultan pengawas sebagai tenaga ahli dikhususkan dalam mengawasi 

pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor, melaksanakan administrasi 

umum  mengenai pelaksanaan kontrak kerja dalam proyek dan juga memberikan 

laporan prestasi kerja dari proyek yang dikerjakan kepada pihak-pihak terkait. 

Peran pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas tentunya sangat 

dibutuhkan oleh tim probity audit dalam mengecek pelaksanaan pekerjaan 

kontruksi dan kebutuhannya dalam melakukan perannya sesuai dengan yang 

termuat dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang 

Pedoman Probity Audit.  

e. Probity Audit atas Tahap Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 362 Tahun 2012, probity 

audit dalam tahap pemanfaatan hasil PBJ dilakukan dengan diawali dengan 

penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/KPA sampai dengan hasil pekerjaan 

tersebut dimanfaatkan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa 

pekerjaan diserahkan tepat waktu, dicatat ke dalam daftar inventaris secara 

memadai, serta dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan.  

Sebagaimana dijelaskan pada proses sebelumnya, yaitu di tahap 

perencanan pengadaan, bahwa pada penerapan probity audit untuk tahap 

pelaksanaan tidak dilakukan pada keseluruhan tahap. Adapun tahap yang tidak 

dilakukan adalah tahap perencanaan dan tahap pemanfaatan hasil PBJ.  Alasan  
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tidak dilakukannya tahapan ini karena berkaitan dengan tahun anggaran 

pelaksanaan. Sebagaimana keterangan dari salah satu informan bahwa: 

“Yah paling itu aja, under schedule aja. Jadwalnya terlambat. Jadi 

progresnya dibawah target.”C1 

Keterangan dari informan tersebut menegaskan bahwa terdapat kendala dimana 

penyelesaian pekerjaan memakan waktu yang lama, sehingga berdampak pada 

hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan target.  

Pekerjaan proyek umumnya memang dilakukan dengan memperhitungkan 

batas waktu penyelesaian. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dari 

penggunaan-penggunaan sumber daya untuk memperoleh hasil akhir pekerjaan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun pengalokasian waktu pekerjaan 

didasarkan pada estimasi dengan memperhatikan waktu penyerahan produk atau 

hasil akhir sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Karena waktu dan jadwal merupakan salah satu sasaran utama dari 

pelaksanaan proyek, maka keberhasilan dari sebuah proyek pekerjaan dapat 

diukur dari ketepatan waktu sesuai dengan jadwal atau estimasi yang telah 

direncanakan sebelumnya. Penyelesaian pekerjaan yang terlambat akan 

berdampak buruk terhadap kreadibilitas pelaksana proyek dimata user atau 

pemberi proyek, karena bagi user, proyek tersebut bisa mempengaruhi aktivitas 

organisasi atau masyarakat secara luas. Begitu pula yang terjadi dalam tahap 

pemanfaatan hasil PBJ yang karena dipengaruhi oleh jadwal waktu pelaksanaan 

yang terlambat sehingga berdampak pada turunnya kualitas target capaian.  
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Hambatan pelaksanaan suatu konsep kebijakan publik menurut Rippley 

dan Franklin (Tahir, 2011:142) salah satunya dipengaruhi oleh adanya perspektif 

kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah. Dalam hal ini para implementor 

kebijakan publik sedapat mungkin dapat mengeliminir setiap permasalahan yang 

ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor 

berperan menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu 

masalah. 

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan probity audit khusunya pada 

tahapan pemanfaatan yang tidak dilaksanakan disebabkan oleh terkendalanya 

waktu, hendaknya  tidak menjadi suatu masalah jika memang dilaksanakan sesuai 

dengan kesepakatan waktu, juga didukung dengan kesiapan dari semua pihak 

dalam melaksanakan suatu kegiatan. 

C. Tahap Pelaporan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 

menyebutkan bahwa output yang diharapkan dari pelaksanaan probity audit 

pengadaan barang/jasa adalah Laporan Hasil Probity Audit (LHA) Pengadaan 

yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil 

pengujian dan penilaian yang dilaksanakan atas proses pengadaan barang/jasa 

yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan 

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sebagaimana sesuai 

pula dengan prinsip-prinsip yang ingin dicapai dalam Peraturan Presiden.  
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Adapun substansi dari hasil audit yang harus disajikan dalam laporan hasil 

audit memuat tentang: 1) Dasar Audit yang harus menjadi acuan dan harus 

diungkapkan dalam laporan hasil audit. 2) Tujuan Audit yang harus diuraikan 

secara jelas sesuai dengan petunjuk/pedoman yang telah ditetapkan. 3) Ruang 

Lingkup Audit yang menyajikan luasnya pengujian dari tahapan proses pengadaan 

barang/jasa yang diaudit, periode audit dan pernyataan penggunaan standar audit. 

4) Simpulan Hasil Audit terkait dengan rekomendasi yang dibuat auditor 

berdasarkan hasil pengujian dan penilaian yang dilaksanakan atas proses 

pengadaan barang/jasa. 

Pada tahapan ini, berdasarkan telaah terhadap dokumen Hasil Rapat 

Probity Audit atas tahap penyusunan HPS yang diperoleh peneliti dilapangan, 

laporan tersebut berisi tentang rincian kegiatan proses pengadaan mulai dari 

penyusunan hasil perhitungan sendiri (HPS), jadwal pelaksanaan proses 

pengadaan, proses dan teknis pekerjaan dilapangan, dan temuan serta rekomendasi 

dari tim probity audit. Adapun sifat dari rekomendasi tersebut harus segera 

ditindaklanjuti. Hal ini sebagaimana penuturan informan:  

“Iya pasti, harus ditindaklanjuti langsung. karena kan memang buat 

kebaikan kita kan, kita juga tidak bisa melangkah tanpa sepengetahuan 

mereka juga, rekomendasinya harus kita lampirkan.”C2 

Untuk setiap rekomendasi dari temuan yang disampaikan oleh tim probity 

audit kepada pihak auditee, sifatnya berupa rekomendasi langsung pada masing-

masing tahapan dan harus segera ditindaklanjuti. Hal ini berkenaan dengan 

kelanjutan dari paket pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak kerja 

pelaksanaan dari paket pekerjaan tersebut. 
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Selanjutnya masih berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan oleh tim 

probity audit dengan kewenangannya untuk memberikan saran, masukan dan 

rekomendasi untuk perbaikan pekerjaan selanjutnya, maka tim probity audit 

berhak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan proses probity pada tahap 

berikutnya atau tidak, bilamana pihak auditee tidak menindaklanjuti rekomendasi 

yang telah diberikan oleh tim probity audit. Hal ini sesuai penuturan dari 

informan: 

“...tim probity kewenangannya cukup merekomendasikan, memberikan 

masukan, manakala tidak dilaksanakan tim probity bisa mundur, tidak 

melanjutkan ke tahapan berikutnya, walaupun proses pelaksanaan 

kegiatan tetap dilaksanakan oleh OPD tapi diluar tanggung jawab tim 

probity.”A3 

Keputusan yang diberikan oleh probity audit terkait dengan kelanjutan dari proses 

probity audit yang akan dilaksanakan ditahap selanjutnya, telah dijelaskan pada 

tahap persiapan berkenaan dengn pembicaraan dengan pihak auditee.  

Dengan adanya laporan hasil rapat probity audit sebagai output dari 

pelaksanaan probity audit, maka melalui laporan tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran dari pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. 

Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak pengambil 

keputusan, baik itu pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait proses 

pengadaan barang/jasa selanjutnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh 

A4: 

“Laporannya itu karena tembusannya untuk walikota jadi kita melapornya 

ke ibu walikota, tembusannya ke OPD tersebut. itu kan sifatnya rahasia. 

Pokoknya semua audit kita pasti seperti itu, jadi orang lain mah tidak bisa 
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tahu. laporan hasil audit itu hanya berupa rekomendasi, misalnya 

pengembalian kepada negara/kas daerah, atau masalah administrasi.”A4 

 

Output dari hasil pelaksanaan probity audit pada proses pengadaan barang dan 

jasa selanjutnya menjadi outcome yang dimanfaatkan untuk pengambilan 

keputusan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Direksi 

BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya dalam rangka memperbaiki 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan prinsip-prinsip probity audit dan Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010. 

Didalam konsep kebijakan publik, menurut Edward III (Ramdhani dan 

Ramdhani, 2017) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari 

tahapan proses kebijaksanaan yang dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi 

kebijakan berupa output maupun outcome. Output dan outcome yang timbul dari 

konsekuensi tersebut menjadi aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

kebijakan publik. Salah satu aspek yang berkaitan adalah Komunikasi. 

Komunikasi sebagai bentuk informasi  haruslah disusun dan disampaikan kepada 

berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan publik 

untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Begitu pula dengan perlakuannya 

terhadap hasil output pelaksaaan probity audit Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan yaitu berupa Laporan Hasil Rapat Probity Audit yang berisi tentang 

informasi  mengenai rekomendasi dan pendapat dari hasil penilaian atas proses 

pengadaan barang/jasa yang diaudit, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan perbaikan terhadap proses pengadaan barang/jasa selanjutnya. 
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Melalui data diatas yaitu laporan hasil rapat probity audit untuk tahap 

penyusunan HPS dan dibandingkan dengan substansi yang harus disajikan dalam 

laporan hasil probity audit sebagaimana yang diatur pada dalam Peraturan Kepala 

BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit, dapat 

dianalisis bahwa probity audit atas tahap pelaporan yang dilakukan oleh tim 

probity auditor Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah memuat sesuai dengan 

substansi laporan hasil audit yang disyaratkan. Hal ini dapat dilihat pada laporan 

hasil rapat probity audit yang memuat tentang dasar audit, tujuan audit, ruang 

lingkup audit dan simpulan hasil audit berdasarkan hasil pengujian dan penilaian 

dan rekomendasi yang diberikan pada saat pelaksanaan proses pengadaan 

barang/jasa yang telah dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan. 

4.4 Probity Audit Dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan pada 

Proses Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

Kasus kecurangan pada proses pengadaan barang/jasa menimbulkan 

kerugian terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat luas, atau 

setidak-tidaknya dapat menimbulkan penyimpangan dari segi prosedur. Jenisnya 

pun dapat berupa: Penggelembungan/mark-up anggaran, rencana pengadaan yang 

diarahkan, penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, pemaketan pekerjaan 

yang direkayasa, panitia yang tidak memiliki integritas, memihak dan tidak 

transparan, dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, ketidaksesuaian 

kriteria/kriteria dianggap cacat, pekerjaan fiktif, hasil pekerjaan yang tidak tepat 

jumlah, mutu dan waktu, dan lain sebagainya (Primahadi & Yudanti, 2015). 
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Probity audit pada pelaksanaannya oleh Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan dianggap sebagai suatu proses pendampingan, pengawalan dan dijadikan 

sebagai early warning system untuk mendeteksi terjadinya fraud. hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh para informan sebagai berikut: 

“Peran kita adalah untuk deteksi dini, untuk pencegahan, fraud 

controlnya, potensi penyimpangan sangat besar. peran kami sebagai early 

warning dan sebagai deteksi fraud. probity audit memang dipakai untuk 

mendeteksi fraud. seperti ditahap persiapan, kita memastikan bahwa 

harganya tidak dimark-up, kemudian volumenya sesuai atau tidak. 

Istilahnya, dengan adanya probity, istilahnya bayi, bisa ketahuan 

cacatnya,”1A 

“Jadi kalo probity memang mengawal langkah-langkah pelaksanaan. 

Kalau post audit kan berbeda. dilaksanakan dulu, yang penting mah di 

audit kan, kekurangannya apa, karena sifatnya sudah jadi, ya sudah tidak 

bisa diperbaiki lagi kan, sudah tidak ada dokumennya, ya namanya sudah 

selesai, berrati tinggal penghitungan kerugian, kalau ada. Kalo probity 

kan, misalkan pada tahap pelaksanaan, ada kekurangan volume, itu kan 

bisa diketahui dari awal, ini volume kurang, bisa ditambah. sesuai 

kontrak, misalnya gitu. Jadi ya seperti itu, ya namanya mengawal setiap 

langkah kalau tidak ada kesesuaian ya harus diperbaiki dulu baru bisa 

masuk ke tahap selanjutnya.”A2 

“Ya cuma itu saja, pendampingan. Kita memastikan bahwa intinya kita 

mau melakukan pembangunan, bangun tandon (tempat wisata) misalnya, 

nah nanti kita memastikan bahwa tahapan-tahapan ini telah sesuai 

dengan benar, sesuai aturan, perencanaannya tepat. Jadi ya,, 

menghindari, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. kalau bisa 

jangan berdampak kepada hukum. jadi sesuai, jadi misalnya dia bangun 

sekian, anggarannya benar-benar sesuai, intinya mah disitu saja bu, 

probity itu bu pendampingan, memastikan, guarantee assurancelah, jadi 

inspektorat itu penjaminlah begitu, bahwa yang dilakukan OPD dalam hal 

melakukan pembangunan itu sudah baik, sudah benar. Sudah tepat aturan, 

begitu.”A1 

“Kalau probity kan mengawal, akhirnya kita harus berfikir bagaimana 

sesuai dengan aturan, sesuai dengan budget yang diinginkan disesuaikan 

dengan budget si ini, otomatis artinya kita tidak cuma bertugas layaknya 

watchdog ya, tapi juga dengan memberi solusi”.A6 

Peran probity audit dalam upaya untuk pencegahan dan pendeteksian fraud 

tercermin pada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim probity audit, misalnya 
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untuk tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa. Pada proses ini, sesuai 

dengan tuntunan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tim probity 

audit  Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat mencegah dan mendeteksi 

kecurangan dalam hal mark-up harga satuan dan penelusuran terhadap kertas kerja 

perhitungan volume. Hal ini sebagaimana pada saat pelaksanaannya terjadi 

ketidaksesuaian antara harga satuan yang dilampirkan konsultan pengawas dalam 

dokumen perencanaan dan faktanya dilapangan. Sebagai tindakjutnya, tim probity 

audit pada tahapan ini melakukan pengkajian ulang terhadap harga satuan dan 

perhitungan volume pekerjaan, supaya diperoleh hasil yang sebenarnya.  

Hal ini jika dijelaskan melalui teori Fraud Diamond, bahwa seseorang 

dalam niatannya untuk melakukan tindak fraud pada proses pengadaan barang 

jasa dapat dipengaruhi oleh elemen Opportunity (Peluang). Konsultan 

perencanaan sebagai pihak yang melakukan perencanaan  khususnya dalam 

menghasilkan setiap detail perencanaan bangunan dapat saja mengelabui auditor 

misalnya dalam hal penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan 

dokumen-dokumen penting lainnya. Kesempatan yang dimiliki oleh konsultan 

perencanaan dapat saja menjadi penyebab mengapa tindakan kecurangan bisa 

terjadi pada proses pengadaan barang jasa. 

Pada tahap pemilihan penyedia juga diperoleh hal yang sama, bahwa 

berdasarkan pedoman BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 sesuai dengan 

fungsinya sebagai pengawalan yang harus mampu memberikan keyakinan bahwa 

dalam proses pemilihan penyedia tidak ada proses kongkalikong, bahwa baik 

kualifikasi penyedia maupun Pokja dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini 
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juga sesuai dengan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Pasal 83 Ayat 1 Huruf (e) 

sebagaimana perubahannya melalui Peraturan Presiden 4 Tahun 2015, Kelompok 

Kerja ULP menyatakan bahwa “Pelelangan/Pemilihan Umum Langsung dianggap 

gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi 

persaingan tidak sehat”. Tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

pada tahapan ini melakukan pengawasan terhadap adanya indikasi 

persekongkolan yang terjadi. Hal ini tercermin dari upaya tim probity dalam 

melakukan pengujian dokumen terhadap IP address dari peserta lelang. Tidak 

hanya itu, tim probity juga melakukan penelusuran terhadap Bank penjamin serta 

nomor urut jaminan yang digunakan oleh peserta lelang dengan memanfaatkan 

user ID yang telah disediakan.  

Hal ini jika dikaitkan dengan teori Fraud Diamond, seseorang dapat 

termotivasi untuk melakukan tindakan fraud dengan menggunakan sistem sebagai 

alat pelaksananya. Pemahaman seseorang terkait sistem  dapat memberikan celah 

bagi pelaku dalam melakukan tindakan persekongkolan dengan pihak-pihak lain 

untuk suatu proyek tertentu. Pada pelaksanaannya di Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan untuk 2017, hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan IP Address yang 

memang diperuntukkan bagi tim probity untuk melakukan pengecekan terhadap 

IP Address pihak penyedia. 

Selanjutnya, ditahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan 

konstruksi sebagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pedoman 

probity audit BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 yaitu untuk memastikan bahwa 

proses penandatangan kontrak pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan 
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sesuai dengan kontrak pekerjaan, memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan 

spesifikasi teknis dan gambar, pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi 

pekerjaan serta jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu 

pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian harga, keadaan kahar atau pemutusan kontrak 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak. Proses ini dikawal oleh tim 

probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan memanfaatkan dokumen 

pekerjaan yang disusun oleh konsultan pengawas yang diserahkan pada Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK). Dokumen ini dibandingkan dengan hasil pekerjaan 

yang dilakukan dilapangan, apakah memang telah sesuai atau belum dengan yang 

tercantum di dalam dokumen. Laporan inilah yang kemudian membantu probity 

auditor dalam memastikan pengawasan yang telah dilakukan konsultan pengawas 

apakah telah sesuai atau tidak. 

Hal di atas jika dikaitkan dengan teori Fraud Diamond, dapat dijelaskan 

melalui elemen Capability (Kemampuan/Keahlian). Dimana melalui kemampuan 

atau keahlian yang dimiliki seseorang, ia akan merasa memiliki kesempatan untuk 

melakukan tindak kecurangan atau tindakan-tindakan lainnya yang tidak sesuai 

dengan aturan. Misalnya pengabaian terhadap aturan yang dilakukan oleh 

konsultan pengawas yang seharusnya berada pada saat proses pelaksanaan 

pembangunan. 

Berdasarkan data diatas dan kaitannya dengan elemen-elemen teori Fraud 

Diamond menjelaskan bahwa probity audit pada tahap persiapan pemilihan 

penyedia, tahap pemilihan penyedia serta tahap penandatangan dan pelaksanaan 

kontrak yang dilakukan oleh tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan 
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dapat menjadi gambaran dari suatu upaya dalam mencegah dan mendeteksi 

adanya kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa. Upaya untuk 

mencegah dan mendeteksi kecurangan ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Primahadi dan Yudanti (2015) yang menunjukkan bahwa probity 

audit mampu menurunkan tingkat penyimpangan pengadaan barang/jasa pe-

merintah, terbukti dari hasil perbandingan dengan paket pengadaan sebelum masa 

probity yang menemukan sebanyak enam paket (40,00%) dengan tingkat 

penyimpangan tertinggi yaitu kerugian negara, sedangkan pada paket yang 

dilakukan probity tidak ditemukan kerugian negara (0,00%). Begitu pula dengan 

penelitian Primahadi dan Utami (2017) yang menyatakan bahwa probity audit 

diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian 

PUPR untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan; 

mampu mencegah dan mendeteksi dini pelanggaran dan penyimpangan yang 

mungkin terjadi dikemudian hari.  

Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis terhadap tahap-tahap yang telah 

disebutkan diatas terdapat hal mendasar yang tidak dapat disepelekan dimana 

pada salah satu tahapan pelaksanaan probity audit atas PBJ yakni pada tahap 

perencanaan dan pemanfaatan hasil PBJ, probity auditor tidak dapat mengawali 

proses tersebut sebagaimana idealnya. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada 

laporan probity auditor, bahwa pelaksanaanya menjadi kurang optimal dan probity 

auditor tidak memiliki keyakinan yang memadai terhadap hasil yang diberikan. 
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4.5 Kendala Pelaksanaan Probity Audit di Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

pada saat penerapaan probity audit di tahun 2017, utamanya terdiri dari 4 (empat) 

hal dibawah ini : 

1. Keterbatasan waktu pelaksanaan  

Idealnya pelaksanaan dari suatu prosedur atau kebijakan haruslah 

dilakukan secara menyeluruh. Akan tetapi masalah-masalah yang terjadi di 

lapangan yang menyangkut sumber daya pembantu misalnya yang menyangkut 

waktu, biaya/dana dan tenaga manusia dapat menjadi penyebab timbulnya 

kegagalan atau kekurangan terhadap implementasi dari prosedur yang ada. Hal ini 

seperti yang dituturkan oleh salah satu informan A3 yang menyatakan:  

“Hambatan dari tahun yang kemarin, disini saja nih, hambatannya 

adalah, terkadang untuk menindaklanjutinya itu sulit, sehingga 

membutuhkan proses waktu, dan akhirnya kita pun tim probity mundur 

waktu. intinya waktunya mundur. kita juga banyak terganggu dengan 

banyaknya kegiatan. Karena kita tidak bisa fokus. Probity, pemeriksaan, 

kadang dijadwal itu bentrok, kemudian saya juga dapat tugas tambahan, 

pengadaan. Belum lagi kalau misal ada yang konsul.”A3 

 

Jika mengacu pada aturan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 

PER-362/K/D4/2012 Tahun 2012 yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan probity 

audit dilakukan sejak awal tahap perencanaan pengadaan barang/jasa hingga tahap 

pemanfaatan nampaknya membutuhkan proses yang panjang. Pelaksanaan probity 

audit dengan proses yang panjang dan lama akan memberikan hambatan tersendiri 

dalam pelaksanaannya. Terbatasnya waktu pelaksanaan pada saat penerapan 
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probity audit juga dikemukakan dalam penelitian Mahfuroh (2016), yang hasilnya 

menyatakan bahwa ketidakoptimalan penerapan probity audit di Inspektorat 

Kabupaten Rembang salah satunya dipengaruhi oleh terbatasnya waktu 

pelaksanaan. Hal ini juga dijelaskan melalui konsep kebijakan bahwa salah satu 

yang dapat mempengaruhi penerapan suatu kebijakan yaitu tersedianya sumber 

daya yang dalam hal ini berupa tersedianya waktu yang terencana dengan baik 

dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Afandi & Warjio, 2015). 

2. Keterbatasan SDM 

 

 “kelemahannya mungkin di SDM. Kalo semua SKPD meminta ke kita, kita 

kan tidak mungkin semua, kewalahanlah kita kecuali memang personil kita 

banyak dengan ketentuan peraturan segitu,” A4 

 

“datangnya jangan bersamaan paketnya, misalnya tidak bersamaan dalam 

5 bulan ada 5 paket yang harus diprobity. Baiknya sih bertahap, jadi bisa 

fokus. Kalau misalnya bersamaan, meskipun ada waktu sepanjang tahun, 

dengan tugas-tugas yang lain, kadang menyita waktu.”A6 

 

Pelaksanaan probity audit tentu harus didukung dengan jumlah personel 

yang berkualitas dan mumpuni dibidangnya. Tidak hanya berkualitas dan 

mumpuni, tetapi juga harus dapat mengimbangi beban kerja yang tidak sedikit. 

Kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai implementator untuk 

mengeksekusi suatu kebijakan menjadi faktor penting dalam menjalankan 

kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam rangka menuju tujuan organisasi. 

3. Banyaknya aktivitas/Double Job 

 

Pekerja“Tugas ini tugas besar, kita mengawal. Artinya baiknya timnya itu, 

khusus. tidak mengerjakan pekerjaan lain. Fokus untuk probity saja, jadi 

tidak dicampur dengan pekerjaan lain. Kerjaan ini tidak bisa dibuat 

sambilan.”1A 
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an probity audit merupakan tugas besar yaitu untuk mengawal proses 

pengadaan barang/jasa supaya terhindar dari proses hukum di kemudian hari. 

Untuk itu diperlukan pemahaman bahwa pekerjaan probity auditor buat 

merupakan pekerjaan sampingan. Kesadaran bahwa pelaksanaan suatu kebijakan 

membutuhkan fokus yang mendalam akan berdampak pada totalitas dari 

implementasi kebijakan yang akan dilakukan. Banyaknya aktivitas yang 

dilakukan diluar dari perannya sebagai probity auditor membuat auditor 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan menjadi kesulitan untuk fokus pada 

penerapaan kebijakan ini.  

 

4. Kendala koordinasi antara Tim, Dinas dan Pokja. 

 

“Secara umum kendalanya, kami bekerja double. Probity juga, kerjaan 

lain juga. Kalau pertahapan, dipersiapan misalnya, kendalanya tidak 

terlalu berarti,tinggal kelengkapan dokumen, kendala koordinasi saja. 

Kalau ditahap pemilihan, di pokjanya bu, dalam artian perlu komitmen 

pokja juga, bahwasanya proses ini perlu sama-sama dikawal. Kadang-

kadang kita diminta sama dinas bu, tapi kadang pokja juga punya 

kepntingan.”1A 

Pekerjaan probity audit memang membutuhkan komitmen bersama, tidak 

terbatas pada kepentingan yang ada, tapi seharusnya semua pihak juga turut 

mengambil peran dalam pelaksanaannya supaya tercipta proses pengadaan yang 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep 

kebijakan bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 

yaitu terjalinnya komunikasi yang baik dari semua unsur pelaksanaan kebijakan. 

Tentu tidak hanya dengan tersedianya aturan yang baik, kecukupan sumber daya 

tapi juga dipengaruhi oleh dimensi informasi yang harus bisa ditransfer dengan 

baik diantara seluruh pihak pelaksana. Apabila penyampaian informasi tentang 
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tujuan dan sasaran suatu kebijkan kepada kelompok sasaran tidak jelas, 

dimungkinkan akan menyebabkan resistensi dari kelompok sasaran (Afandi & 

Warjio, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




