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PROTOKOL WAWANCARA 

Ditujukan untuk Auditor (Inspektorat Kota Tangerang Selatan) 

 

Pertanyaan terkait dengan penerapan probity audit  

A. Tahap Persiapan Probity Audit 

1. Bagaimana persiapan dan perencanaan probity audit di Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan? 

2. Berapa anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan probity audit? Cukupkah 

anggaran tersebut dalam memenuhi pelaksanaan probity audit? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi Inspektorat dalam proses persiapan dan 

perencanaan? 

4. Apakah aparat pelaksana telah mendapatkan pelatihan mengenai probity? 

5. Bagaimana Inspektorat memastikan bahwa persiapan dan perencanaan probity audit 

telah dilakukan dengan handal? 

B. Tahap Pelaksanaan Probity Audit 

1. Seperti apa gambaran umum pelaksanaan audit probity audit? 

2. Dalam suatu pekerjaan yang harus diaudit, pada saat kapan probity audit dilakukan? 

3. Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan probity audit, berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan probity audit?  

4. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan probity audit? 

5. Adakah kendala/hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan probity audit? 

6. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi tesebut? 

C. Tahap Akhir dan Pelaporan Probity Audit 

1. Apakah Inspektorat menyusun laporan hasil pemeriksaan? Kepada siapa saja laporan 

tersebut ditujukan? 

2. Apakah terdapat temuan dari pelaksanaan probity audit yang telah dilakukan sejauh 

ini? 

3. Bagaimana rekomendasi Inspektorat atas temuan tersebut? 

4. Apakah rekomendasi dari temuan tersebut telah ditindaklanjuti? 

5. Apa saran Inspektorat bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya yang akan 

melaksanakan probity audit? 

D. Probity Audit dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan 

1. Apa manfaat dari probity audit? 

2. Apa saja perbedaan antara probity audit dengan audit Pengadaan barang/jasa? 

3. Adakah teknik khusus dalam audit probity yang digunakan untuk mencegah dan 

mendeteksi kecurangan saat pengadaan barang/jasa? 

4. Apakah probity audit dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan selama 

proses Pengadaan barang/jasa? Bagaimana caranya? 

5. Apa saja kelemahan probity audit yang perlu diperbaiki dalam mencegah dan 

mendeteksi kecurangan? 
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PROTOKOL WAWANCARA 

Ditujukan untuk auditee (ULP dan DPU Kota Tangerang Selatan) 

 

Daftar pertanyaan untuk ULP dan DPU  

A. Tanggapan terkait Tahap persiapan probity audit 

1. Apakah ULP/DPU pernah mendapat sosialisasi mengenai probity audit? 

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu selaku ULP/DPU mengenai adanya probity audit 

pengadaan barang jasa? 

3. Apakah bapak/ibu merasa perlu diadakannya penerapan probity audit? Atau sudah 

cukup menggunakan audit PBJ biasa untuk mengawasi proses pengadaan barang jasa? 

4. Apakah Bapak/Ibu mengalami hambatan dalam persiapan probity audit?  

 

B. Tanggapan Terkait Tahap Pelaksanaan Probity Audit 

1. Menurut Bapak/Ibu hambatan seperti apa yang dirasakan oleh ULP/DPU  ketika 

proses pelaksanaan probity audit? 

2. Terkait dengan dokumen, dokumen apa saja yang biasanya diminta atau dibutuhkan 

pihak inspektorat?apa dokumen-dokumen tersebut lengkap dan  tersedia bagi 

inspketorat? 

3. Menurut bapak/ibu, apakah aparat yang ditugaskan untuk melakukan probity audit  

memiliki kemampuan yang mumpuni? 

4. Bagaimana sistem yang digunakan untuk pengadaan selama ini? Apakah sudah 

mendukung untuk proses pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel? 

 

C. Tanggapan terkait Tahap Pelaporan Probity Audit 

1. Apakah laporan hasil pemeriksanaan telah disampaikan kepada ULP/DPU? 

2. Apakah terdapat temuan dari pelaksanaan probity audit tersebut? Rekomendasi 

semacam apa yang biasanya diberikan inspektorat bagi lembaga terkait temuan 

pengadaan barang jasa 

3. Apakah rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti? 

4. Apa manfaat yang dirasakan oleh lembaga dari adanya pelaksanaan probity audit 

pengadaan barang jasa? 

5. Apakah probity audit dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan selama 

proses pengadaan barang dan jasa? 

6. Apa saja kelemahan probity audit yang perlu diperbaiki dalam mencegah kecurangan? 

 

 


