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No Infor

man 

Pertanyaan dan Jawaban Coding Sub tema Tema 

1 P Kalo kemarin, di persiapan dan perencanaan gimana pak?    

 1A Kayak tahap persiapan, ya kita gak ke lapangan,murni pure based 

on dokumen, dan menghubungkan lpbjnya, rkbu, kelengkapan, 

misalnya kalo gedung harus ada imb dan segala macam. Kira-kira 

kalo ada yang kurang pas, metodenya kita wawancara, kita 

tanyakan ini kenapa, prosesnya gimana,, 

Basis Pekerjaan 

(PKPT,LPBJ,RKBU) 

 

Awal Pengerjaan Tahap Persiapan 

Probity Audit 

A5 Ditahapan persiapan, mulai dari awal menyusun rencana anggaran, 

sudah keliatan nih rancangan program anggaran, program 

dinas,kegiatan dinas yang untuk dilaksanakan kita udah tau, 

masalah nanti beberapa paket pekerjaan, yg nanti akan diprobity itu 

nanti ada kesepakatan bersamalah, bisa aja dengan penilaian 

masalah, bisa saja malah anggarannya, bisa dinasnya yang perlu 

pendampingan, dan kita pun sampe saat ini masih didampingi oleh 

tim kompeten dari bpkp 

Basis Pekerjaan 

(Penyusunan RAB) 

 

Awal Pengerjaan 

A6 Yaitu misalnya diliat,siapa aja yang ikut lelang, siapa yang jadi 

pemenang, untuk pemilihan pemenangnya prosesnya udah bener 

belum, bistek gedung ini mana,awalnya permintaan dulu atau apa, 

terus udah smpai man mereka ngerjainnya. 

 

 

Basis Pekerjaan 

(Dokumen lelang) 

Awal Pengerjaan 
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P Kalo dari segi anggarannya untuk pelaksanaan di tahun 

kemarin, gimana pak? 

  

A1 Kalau anggaran, kita sudah dianggarkan bu, kemarin dari kantor 

inspektorat, yang berhubungan dengan pelaksanaan kita ya, 

misalnya kayak undangan rapat,mamin, kan kita setiap ada 

pertemuan kayak kmarin gitu, nah kita itu ada maminnya dari 

inspektorat yang mengeluarkan, bukan dinas. 

gini bu,mungkin kalau tahun kemarin tuh, kayak semacam ada 

dana operasionalnya, buat melakukan kayak kemarin tadi tuh ada 

pertemuan ada maminnya, ada snacknya, makan siangnya gitu. Itu 

kita memang ada anggaran untuk timnya, untuk menjamu, bukan 

menjamu juga sih, tetapi emang difasilitasi, setiap pertemuan itu 

ada snacknya, ada maminnya gitu. Sama hal lain, teknis, misalnya 

fotokopi , atk memang udah ada anggarannya. Emang dianggarkan 

dalam DPA kita, ini udah disiapkan anggarannya, 

Anggarannya saya gak hapal, tapi kalo anggaran, untuk memenuhi 

tercapai sampe tujuan sih memenuhi, dan gak ada masalah. Kalo 

kita sih anggarannya cukup. Kalo untuk kebutuhan anggaran gak 

ada masalah 

Dana operasional 

inspektorat 

dianggarkan di DPA. 

Cukup, sampai tujuan 

terpenuhi 

Anggaran 

A2  kalau pengganggaran menurut saya sudah sesuailah, tapi kurang 

atau cukup tidaknya relatif kan tapi untuk saya sih udah cukup sih. 

Sudah sesuai Anggaran 

A4 Kalau anggaran itu, sekarang serba salah ya.kalau dulu kan ada 

honor nih, tahun kmarin, Sekarang kan kita udah gak ada honor, 

Honor Anggaran 
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jadi kita jujur aja jadi sekarang kalo ada surat tugas ya kerja aja. 

Udah gak mikir ini honor berapa, atau anggaran berapa, yang jelas 

kita hanya melaksanakan tugas aja, 

jadi buat bensin dan operasional, kita ada anggaran operasional. 

Jadi di APBDnya itu memang ada anggaran operasional. Cukup 

gak cukup pokoknya udah di jatah sekian 

Anggaran operasional 

A5 Gak ada masalah, karena kita sudah anggarkan, masalah besaran itu 

tiap-tiap daerah itu relativ, karena anggaran belanja itu didasarkan 

pada kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya kita pegawai 

negeri udah punya gaji, tunjangan daerah atau tunjangan lain 

merupakan hal-hal yang dalam tanda kutip diberikan, jadi kita 

sebenarnya sudah harus wajib. Tapi kalo ditanyakan secara khusus 

apakah anggarannya cukup, sangat cukup 

Didasarkan pada 

kemampuan daerah. 

Sangat cukup 

Anggaran 

A6 kalau anggaran sih cukup sih, karna kan anggaran tim probity kan 

cuma sekedar cukup untuk operasional kan.kalau untuk toolsnya 

kan dikantor memang udah ada 

Cukup  Anggaran 

A7 Kemarin ada honor, kalo tahun ini gak ada, karena kami udah ada 

tukin. kalo perorang 10an ada. saya gak tau kalo totalnya berapa, 

kalo ngeliat cukup gak cukupnya karena banyak faktor. Tolak ukur 

cukupnya susah, karena sifatnya honor dia. 

Honor  Anggaran 

 Soal pelatihan, pelatihannya kayak apa sih pak?   

A1 kita kan di 2017 itu ada pendampingan, waktu itu kan ada dari Pendampingan BPKP Pelatihan 
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bpkp perwakilan banten, itu kan ada anggotanya, ada pak ifrizal, 

pak suparmono, bu probo, sam pak sahrul, sama pak iwan, jadi 

mereka tuh memberikan supervisi, jadi akhirnya mereka datang 

mendampingi kita juga, mereka kan tim bersama, jadi apa 

ya,,pembelajaranlah. Jadi, dengan bpkp berpengalaman jadi kayak 

transfer knowledge. Jadi dia ikut juga,probity audit itu membantu 

kita juga. 

Kita ada pelatihannya. Itu udah dari tahun-tahun kemarin. Trus 

gini, sdm untuk tim probity audit, di tim kita itu mayoritas punya 

sertifikat PBJ yang dikonfirnial sama LKPP. Jadi kita punya 

sertifikat resmi LKPP,  

dan pelatihan 

A2 Pelatihan probity audit udah ada, kalo kita bimtek apa ya dulu. Tapi 

sebelum pelaksanaan probity kita memang ada PKS(pelatihan 

Kantor Sendiri) yang dari BPKP juga, istilahnya brainstorming aja 

sih.probity juga kan kita join audit. 

SDM juga kalo temen-temen saya rasa sudah bisa semua gitu kan, 

yang masuk tim kemarin ya. ya mungkin kalau kita ya 

kompetensinya kali, kompetensi orang perorangnya iya kan, kalo 

memang di anggap mampu. Ya kalo temen-temen sih saya rasa 

udah mampu. 

Telah melakukan 

pelatihan 

Pelatihan 

A5 pelatihan waktu itu, dari bpkpnya, dari kita sebagai 

penyelenggaranya dengan bekerja sama yaitu dengan meminta 

bpkp sebagai narasumber, sebagai trainernya, supaya bisa 

membantu kita melaksanakan proses audit probity ini, jadi kita kan 

Pelatihan dari BPKP Pelatihan 
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tau, secara umum sudah, kemudian manualnya, dan inti-intinya 

yang harus ditengok, 

A6 Kalau untuk pelatihan probitynya saya belum ada, saya belum 

pernah ikut diklat probity belum pernah, cuma yang audit pbj aja. 

Belum ikut pelatihan 

probity 

Pelatihan 

A7 Kami kan bareng sama BPKP, tapi pelatihan sebelumnya sudah 

ada. 

Pendampingan BPKP 

dan ikut pelatihan 

Pelatihan 

P Gimana cara inspektorat memastikan kalo pekerjaan yang 

dilakukan ini telah dilakukan dengan benar, handal? 

  

A1 Ya, sesuai dilakukan. karna kita kan ada tim supervisi dari tim 

BPKP pendampingan yang tadi itu, ya mereka juga sambil 

mengarahkan, memberikan supervisilah, dan mereka ya 

mengarahkan, nah ketika ada itunya ya kita ada rapat bareng dari 

dinasnya misalnya dia melakukan disclose apa, nanti tim bpkp 

nyari nanti kita apa ya, sambil belajar juga. Jadi kayak transfer 

knowledge 

Kalo kita gini, kita kan ada tahapan-tahapannya nih, misalnya tahap 

persiapan kan nanti ada breakdown tuh, apa-apa aja yang kita 

lakukan biasanya kita ada pelaporan pertahapan itu, setiap ada 

kegiatan, laporan, ada kegiatan, laporan. Semua ada laporan, jadi 

terdokumentasi. Kan itu ada notulensinya, nanti kita bahas. Jadi 

setiap tahapan itu, ada proses dan ada laporan. Laporannya entah 

berbentuk surat atau bab, ya sesuai kebutuhan. Laporan-laporan itu, 

berisi tentang rencana-rencana kegiatan, misalnya kegiatan lelang 

Supervisi dari BPKP 

basis notulen dan 

laporan pertahapan 

Akurasi Pekerjaan 
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nih, nah lelang ini apakah sudah sesuai apakah gimana, nanti kan 

ada pelaporannya. Jadi terlapor dan terdokumentasikan. Kita ada 

jelas gitu. Terrecord dgn jelas langkah-langkahnya. 

A2 Kan kalo kita melakukan setiap pemeriksaan, itu kan kita buat PKA 

dulu, ya langkah-langkah itu kita sesuaikan dengan PKA. Jadi kan 

PKA itu di reviu secara berjenjang kan, yaitu sih  patokannya ya 

PKA aja sih. Jdi KKAP kita di reviu juga, mengikuti PKA. Kalau 

misalnya ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan PKA,itu 

kan nanti ada perbaikan lagi, di kertas kerja. Ya nanti ketua tim di 

reviu dalnis. 

Kesesuaian dengan 

PKA dan reviu Dalnis 

Akurasi Pekerjaan 

A4 Jadi ketua tim,tugas ketua tim membuat PKA, program kerja audit, 

nah dari perka tadi dia udah memilih kebutuhannya yang mana aja, 

jadi sesuai kebutuhannya, kalau misalnya cuma abc, ya cuma abc 

aja yang diambil dari perkanya,jadi gak semuanya, jadikan 

pembangunan dan pedestrian kan berbeda kebutuhannya kan. 

Kesesuaian dengan 

PKA dan laporan 

lainnya 

Akurasi Pekerjaan 

A5 Tapi kita ini alhamdulillah sekarang ini masih join audit, jadi untuk 

kota tangerang selatan secara kualitas dari hasil probity dapat 

dipertanggungjawabkan karena keterlibatan orang-orang 

profesional yaitu BPKP. Bpkp kan secara jenjang karir mereka 

walaupun ada struktural  tapi kan mereka memang difungsikan 

penuh apalagi jaman dahulu bener-bener difungsikan sebagai 

pemeriksa dan orang-orang itu bukan orang lama yang sudah 

berkompeten jadi selalu ada auditor madyanya, auditor muda, 

dukungan dari bpkp sehingga kita tidak disangsikan lah terhadap 

Pendampingan BPKP Akurasi Pekerjaan 
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kualitas hasilnya. 

A6 Kalau kemarin kan kita pendampingan, dari bpkp, nah pola 

kerjanya itu kayak KKA, PKA,sebenarnya sih kalau 

memungkinkan kita untuk secara detail setiap langkah kita ini 

(kerja), selalu dituangkan di KKA. Udah akurat atau belum 

diujinya, kalo di uji secara teorinya diliat dari aturannya 

gitu,langkah-langkah probity audit, nah langkah itulah yang 

dituangkan ke KKA/PKA, Langkahnya kan berarti kita ngikutin 

yang dari PKA/KKA tuh,misalnya mau ngecek apa, selalu 

dituangkan ke KKA, kalaupun misalnya kayak yang 

susah,kesulitan gitu,itu juga dituangkan ke KKA. Kalau misalnya 

ke depannya ada temuan, kita bisa mengacu ke KKA 

Pendampingan BPKP 

dan kesesuaian dengan 

PKA/KKA 

Akurasi Pekerjaan 

A7 Biasanya kan kita dalam pekerjaan itu ada ekspos, biasanya di 

eksposkan dulu ke dalam tim,ini untuk mengetahui oo ini udah 

jalan, yang kurang apa,setiap ada kekurangan kita tindak lajuti lagi, 

ngecek bareng sama bpkp 

Ekspos tim dan 

pendampingan BPKP 

Akurasi Pekerjaan 

P Gimana soal kebijakan pemerintah yang mendasari probity 

audit ini? 

  

1A kalo tahun lalu kita pake perpres 54/2010.sebenarnya ini sama aja 

bu Cuma ini ada perbedaan kayak istilah-istilahnya aja, pokja ulp 

sekarang namanya ee apa gitu, terus batasan-batasan pemaketannya 

aja, dulu sampe 50 sekarang sampe 100 boleh, kwitansi. 

Perpres gitu bu, udah ganti, biar sama. Kalo probity yaitu, perka 

Perpres 54/2010 

tidak ada perubahan 

signifikan dalam 

Perpres 

Regulasi 
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362 bu. Itu kan hanya perbab-perbab ya bu, tapi itu ada 

suplemennya bu. Diaudit perencanaan, suplemen perubahannya. 

Jadi sudah ada yang diubah gitu bu, ditambahi suplemen dia. 

A1 Kalo probity ya hanya memastikan ini perpres dijalankan apa 

enggak. Itu aja sih sebenernya bu. Kalo audit kan ada on going, ada 

pasca. Nah kita ongoing, sedang berjalan kita lakukan sistemnya 

audit pada tahap-tahapannya sesuai dengan perpres. Mainnya ini, 

ini aja (nunjukiin perpres), kalo probity ini (nunjukkin pedoman 

362) gitu bu 

ini kan sesuai instruksi dari pimpinan juga, proyek juga apa segala 

macam, proyek besar yang beresiko kalo bisa sama inspektorat 

dilakukan probity. 

Perpres dan PERKA 

362 

Instruksi Pimpinan 

Regulasi 

A2 Kan kalo kita kan ada tuh kebijakan pengawasan, itu kan tiap tahun 

kan ada, permin nomor berapa ya, saya lupa tapi itu tiap tahun ada. 

Kebijakan pengawasan, nanti diturunin lagi ke pemda dalam 

bentuk kebijakan pngawasan inspktorat, ya nanti bentuknya itu 

program kerja tahunan itu, kebijakan pengawasannya dari 

permendagri 

Kebijakan Pengawas  Regulasi 

A3 Kalau yang kita alami, kebijakannya belum berbentuk perwal atau 

petwal. Kalau perwal kan memang secara teknisnya, teknis 

pelaksanaan probity. Tapi dengan adanya kewenangan yang 

dilimpahkan oleh pimpinan itu sudah bentuk kepedulian dari 

pimpinan dalam hal ini walikota untuk mengawal kinerja dari 

masing-masing opd yang ada dilingkungan pemda, itu kan sdah 

Kebijakannya belum 

berbentuk perwal atau 

petwal. 

Perka 362 

Regulasi 
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reward yang besar Instruksi pimpinan 

A4 Jadi SPP di kita ini kan mengurangi resiko, dan bu wali juga pasti 

mendukung ya, karena kalau gak ada dukungan dari atasan kan 

pimpinan gak akan. Dan dia juga menyarankan kalo opd istilahnya 

mau aman yaudah probity aja, tertutama yang beresiko tinggi 

ya,mungkin kalo yang gak begitu beresiko mereka bisa melakukan 

sendiri,tapi kalau yang pabu nya besar nah itu baru paket 

probity.jadi memang paket probity ini untuk paket yg beresiko 

tinggi, jadi meskipun dananya besar tapi tidak beresiko tinggi ya 

tidak juga. Karena kan tidak selalu yang beresiko tinggi 

anggrannya besar juga. 

Dukungan walikota Regulasi 

A5 Kan kita bilang di peraturan bahwa peraturan 54/2010 berserta 

seluruh perubahannya, induknya kan gak berubah jadi kalo 

induknya tidak berubah, penyebutan kita dalam hal semisal atau 

dalam hal penyebutan teknis pelaporan lebih lengkap sesuai dengan 

perpres 70, itu tinggal dibalik2 bahasanya aja 

Perpres 54/2010 Regulasi 

P Bagaimana soal pemilihan orang-orang yang nantinya masuk 

tim probity? 

  

A1 karena di aturan perkanya juga untuk melakukan probity audit 

syaratnya dia auditor dan mempunyai sertifikat pbj dari LKPP.  

Pemilihan Tim 

(Auditor dan 

bersertifikat PBJ) 

Pemilihan Tim 

A2 untuk komposisi tim itu kan keputusannya ada di sekretariat, 

inspektur sama sekretaris, sama irban, siapa yang masuk probity itu 

Pemilihan Tim Pemilihan Tim 
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keputusan mereka, kalo kita kan yang auditor itu hanya menunggu, 

kita masuk atau tidak, jadi setelah ada usulan dari irban,namanya 

masuk.  

(Keputusan Inspektur) 

A3 Berdasarkan pengalaman saya,pimpinan yang memilih langsung, 

karena itu otoritas pimpinan yg melihat dan menugaskan yang 

masuk ke dalam tim sesuai dengan penilaian beliau, karena beliau 

yg melihat si a, b,c mampu atau tidak, punya kekhususan tertentu 

atau tidak. Trade recornya.saya mah taunya melaksanakan perintah 

Pemilihan Tim 

(Kebijakan Pimpinan) 

Pemilihan Tim 

A4 berdasarkan yang sudah punya sertifikat pbj, kebijakan pimpinan 

dia mungkin melihatnya dia udah pernah bimtek atau pernah 

bimtek probity atau pernah diklat probity atau misalnya dalam 

audit PBJ dia menguasai, nah itu yg dipilih seperti itu. Jadi balik 

lagi ke pimpinan sih , tapi dia harus memenuhi kualifikasi tadi itu. 

Jadi gak mungkin dia belum bersertifikat pbj , pasti gak diikutin. 

insyallah kalau dia udah ikut diklat pasti udah bisa. nanti 

bekerjanya berdasarkan PKA yang dibikin ketua tim. Mereka 

tinggal melaksanakan, jadi gak ada masalah. Nanti dari pedoman 

itukan, kita akan rapat juga sebelumnya dengan dinasnya, akan 

dibahas bagaimana gitu prosedurnya. 

Pemilihan Tim 

(Kebijakan pimpinan, 

Bersertifikat PBJ, 

pernah Bimtek/Diklat) 

Penyusunannya PKA 

Pembicaraan dengan 

auditee 

Pemilihan Tim 

A5 Tim probity pun, bukan tim yang istimewa sekali, siapa saja bisa 

masuk tim probity. Cuma ditambah lagi dengan beberapa hal 

khusus seperti sudah bersertifikasi pengadaan barang jasa, karena 

disitu di fokuskan pada pengadaannya, yg mulai dari lini 

perencanaan dan sampai pertanggungjawaban 

Pemilihan Tim 

(Bersertifikat PBJ) 

Pemilihan Tim 
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A7 Timnya dipilih berdasarkan, latar belakang, sipil, jam terbang lebih 

tinggi pngalaman jadi audior, trade record pekerjaan, 

Pemilihan Tim 

(Pengalaman dan 

Kinerja) 

Pemilihan Tim 

P Auditee dipilih berdasarkan apa?siapa yang memilih?   

A2 Probity ini sesuai permintaan, paket apa aja yang mau diprobity Permintaan dinas Pemilihan Auditee 

A3 Opd mengajukan untuk dilakukan probity audit ke kepala daerah, 

nanti kepala daerah menginstruksikan ke inspektorat sebagai 

leading sektor tim probity untuk menyusun tim dan melaksanakan 

probity auidt. Jadi bukan tim probity dibentuk sendiri, nggak. 

Justru dengan adanya perintah pimpinan utk memprobity paket 

pekerjaan yang sebelumnya diusulkan oleh opd,dan inilah yang 

disortir oleh pimpinan ini layak gak dilakukan probity 

Surat tugas dari kepala 

daerah berdasarkan 

permintaan dinas 

Pemilihan Auditee 

A4 Masuknya surat. Sebenarnya kalau semua opd itu dari awal, kita itu 

bisa bertugas kalo ada surat tugas dari walikota, begitu kan. 

Jadi tergantung, jadi kita gak,,gak,,jadi bukan kemauan kita, bukan. 

karena yang minta diprobity itu kan opd tersebut kan 

Surat tugas dari kepala 

daerah berdasarkan 

permintaan dinas 

Pemilihan Auditee 

P Bagaimana soal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Probity? 

  

A2 Secara umum sih kita udah ada, gak terlalu banyak sih, ya biasalah, 

kayak komputer gini, kalau untuk di lapangannya kan untuk sarpras 

udah mereka memang nyiapain (opd sndiri). Mistar dorong, 

Persediaan sendiri dan 

dinas terkait. 

Sarana dan Prasarana 
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meteran dorong, gitu-gitulah, itu udah ada disiapkan mereka, dan 

kita juga ada 

Ex:Comp, meteran dll 

A3 Ini memang yang kita harapkan walaupun secara aturan gak ada 

ukuran bahwa kita difasilitasi soal sarana dan prasarana tertentu. 

Tapi memang ada kebutuhan yang memang mendukung tim tetap 

kami sampaikan ke pimpinan, itu pun tentatif. Beda dengan 

pemeriksaan,Kalau untuk alat pemeriksaan kita perlu alat untuk 

ditekan berarti kita harus pengajuan tapi kalau untuk probity kita 

sebenarnya cukup pengawalan. Memang yang lebih banyak kita 

gunakan toolsnya itu, perangkat komputer yang mumpuni. 

Kemudian akses yang harus kita dapatkan, akses sistem, yang 

kebetulan di pemda akses sistemnya banyak. Kami harus masuk 

dibeberapa banyak sistem yg sudah terintegrasi, dan itu kita harus 

punya izin khusus, sehingga kita melalui ketua tim memintakan 

user id khusus untuk probity tapi masa berlakunya hanya slama 

proses probity itu berlangsung. Jadi alatnya lebih banyak ke IT lah. 

Pengajuan ke 

pimpinan 

 

Ex:Comp,Izin khusus 

akses sistem,  

Sarana dan Prasarana 

A5 Secara khusus tidak ada, sarana dan prasarana kita adalah,,senjata 

kita kan praturan perundang-undangan dan kita harus menguasai 

peraturan itu, dengan menguasainya sarana pendukung lainnya 

hanya sangat minim, seperti tersedianya komputer, kendaraan dinas 

misalnya yang mendukung mobilisasi kita pada saat pelaksanaan. 

Kan bisa saja kita melakukan sidak, berkunjung tanpa ada 

pemberitahuan, kan kita sdah punya progresnya nih dari satu 

sampai 2, tgl sekian sampe tgl sekian, tanggal segitu kita gak 

bilang, tapi untuk sekarang dan wilayah kota tangerang selatan 

Undang-undang dan 

BPKP 

Sarana dan Prasarana 
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khususnya inspektorat  sarana dan prasarananya sudah terpenuhi 

semua. Jadi untuk mencapai kualitas yang baik, rasa-rasanya sudah 

cukup. Apalagi kalau secara pribadi saya menilai bpkp itu sarana 

pendukung yang baik. Sarana loh, orang  bpkp yang ikut di tim kita 

salah satu bentuk sarana juga, sarana kan gak mesti bentuk benda 

mati tapi orang juga 

A7 karena posisisnya fisik, jadi alat-alat fisik wajib ada, terutama itu, 

alat ukur fisik, gimana mengetahui panjang track kan itu wajib 

Alat-alat fisik Sarana dan Prasarana 

2 P Seperti apa gambaran pelaksanaan Probity Audit?    

 1A Kayak contoh kita kan probity idealnya kan sesuai proses 

pengadaan tuh bu. Dalam proses pengadaan itu kan siklus tuh bu. 

Mulai dari perencanaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan. 

Pelaksanaan juga terbagi, penandatangan kontrak sampe 

pelaksanaan sampe serah terima sampe pemanfaatan itu siklus. 

Kalo probity ya pertahapan itu,idealnya bu 

Kalo probity ya pertahapan itu,idealnya bu. tapi yang tangsel 

laksanakan itu dari tahun kemarin itu, kalo tahap perencanaan dan 

pemanfaatan kan susah ni bu ngerabanya, karena itu ada di opd. 

Dalam artian gini, jangka waktunya itu, panjang skali. Gitu bu, 

harus ngeliat ke LPJMD. LPJ bulan tahunan, terus di opd ngecek 

juga rencana kebutuhannya gitu. Misalnya nih, dia mau ngebangun 

gedung puskesmas kan harus berdasarkan kebutuhan dia bu, jadi 

kalo organisasi itu kan, instansi bu sebelum pengadaan wajib 

membuat Rencana kebutuhan barang umum (RKBU), jadi semua 

Proses 

 

 

 

Probity tidak 

dilakukan pada 

perencanaan dan 

pemanfaatan 

 

 

Gambaran Tahap 

Pelaksanaan/Proses Audit 

Tahap Pelaksanaan 

Probity Audit 
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dia menganalisis. skenario pengadaannya gimana tuh? dituangkan 

kedalam RKBU. Nah beradasarkan basis itu, baru bu dituangkan ke 

dokumen-dokumen perencanaan, renstra, renja, gitu bu. Baru untuk 

penganggaran dituangkan di RKA (rencana kebijakan anggaran) 

disahkan masuk ke DPA penganggaran. kalo di pusat namanya 

DIPAlah. DIPA kewenangannya POK, kalo kita DPA, APBD. Di 

DPA itulah baru orang udah punya anggaran, udah punya duit, 

udah punya rekening, makanya baru di tahap persiapan. 

Ditunjuklah PPKO, ditunjuklah Pokja, ditunjuklah PA/KPA dan 

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

bangun gedung di tahap perencanaan harusnya dia udah buat 

gambar bu, DED segala macam, pada saat pelaksanaan dia 

mengkaji ulang lagi gitu bu,nah kita masuk disitu, makanya agak 

susah diperencanaan itu bu, makanya kami itu paling membantunya 

pada tahap sebelum mereka lelang mereka kan melakukan 

penyiapan dokumen pelelangan bu, membuat HPS yaitu kita 

memastikan mereka menyusun hps itu udah bener. Bener dalam 

artian harga pasar dipake karna kan titik tolak barang mahal itu tuh 

disitu bu. Nah peran kita disini nih bu. Ditahap persiapan tuh, kita 

memastikan bu, hps disusun dengan harga yang wajar berdasarkan 

kertas kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kalo hps itu kan 

harus didasari dari harga pasar. Untuk memastikannya gimana, 

misalnya dicantumkan di RAB, barangnya laptop, harganya 10 

juta. Dia bilang 10 juta dasarnya apa, kita liat kertas kerjanya. 

yang tahun lalu sama skrg kami membantu pada saat mereka 

menyiapkan dokumen pelelangan, terutama penyusunan  HPS. Ini 
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harganya udah sesuai harga pasar atau belum. Kertas kerjanya udah 

dibuat , kewajiban PPKo bu, itu. 

Sebenarnya kalo kita cukup menelusuri ya si konsultan 

perencanaan, dulu kan menghitung volume, mana kertas kerjanya 

bu..itu gak ada rata-rata bu, kosong. Pak, ini jalan, 10 ribu , udah 

aja..padahal mereka harus juga memberikan gambar, rab oh ini pak 

hitungannya 10ribu asalnya ini,,ini,,ini. kita pastikan juga di 

mereka untuk mengkaji ulang bahwa volume itu penting bu, itu 

misalnya kecantum 10 ribu. Itukan dimuat di dokumen lelang bu. 

Nanti menang, kontrak 10ribu kan bu, padahal yang dikerjain 

ternyata cuma 6 ribu, bayangin mau dibayar 6 ribu, dibawah ini. 

akhirnya apa bu, ubah metode kerja, volumenya berkurang, 

harganya tetap, harusnya logikanya berkurang dong, karena yang 4 

ribu gak terpasang. Ini karena dokumen awal gak valid, akhirnya 

merubah metode. 

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

identifikasi untuk pembuktian kualifikasi, nah kita hadir bu, tapi 

Cuma diobservasi. Itu namanya cek lapangan, pemantauan, ya 

mungkin dengan ceklis yaa,. Kemudian terkait dengan si pokja kan 

ini bu, nah alamatnya dibuktikan,nah kita juga ikut tuh bu, 

observasi aja, tapi kita gak bisa intervensi, no comment aja, biar 

mereka kerja kayak gimana, kita bukan posisinya langsung 

rekomendasi. Biar mereka kerja, oo, mereka kalo pembuktian 

lokasi, kayak gini..mantau aja, baru setelah itu kita tulis 

rekomendasi. Terkait proses yang non fisik dilelang, contoh 
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sebelum pengumuman, kita akses tuh bu, siapa aja yang masukin 

dokumen penawaran, trus kita tanya ke pokja, situ evaluasi 

bagaimana caranya?, mana kertas kerjanya, kita uji bu,, obyektif 

sesuai dengan konvensional mereka. 

A1 kita liat ke SAPJnya juga bu, SBU. (analisa satuan biayanya, sama 

di pemda punya SSH bu, standar harga barang. Itukan awalan aja di 

tahap perencanaan, tapi tetep dalam nyusun HPS sesuai harga 

pasar. Contoh bu, semen ya, dy harus dapet tuh darimana, dari 3 

tempat dan itu harus sah bu, 

Itu dari persiapan, perencanaannya dari penyusunan hps, sampe 

kalo perencanaan itu akirnya dy pada penandatanganan kontrak. Itu 

tahapan-tahapan tadi yang di..mungkin kalo ibu udh ke lpse dy 

akan menjelaskan dari perencanaa, hps, sampe lelang-lelang, proses 

tahapan pbjnya, sampai ada tanda tangan kontrak, PPK sama pihak 

penyedianya. Nah itu dari situ baru ada tahap persiapan dan 

perencanaan. Nah kalo pelaksanaan yaitu setelah udah tanda tangan 

kontrak, kan pekerjaan dimulai, itu mulai tahapan probity auditnya. 

Nah itu. 

Proses 

Umumnya tahapan 

probity pada PBJ 

Gambaran Tahap 

Pelaksanaan/Proses Audit 

A2 Kalau di tahap prencanaan itu, pad saat masih di opd lah ya, ppk 

dari proses awal dia pnyusunan hps. Kan dari thap penyusunan hps 

tuh kan banyak nih tahapannya, dia mensurvei harga pasar, dan 

sebagainya, baru nanti dia nyusun hps kan,. Jadi kan dri hps itu 

kan, dasar untuk proses lelang, jadi penentuan nilai lelang seperti 

itu itu dri proses hps itu. Itu kan prosesnya harus kita liat toh, cara 

menyusun hps dri  survei pasar, perlengkapan sprti apa, kertas 

Proses 

Persiapan pemilihan 

(HPS) 

Gambaran Tahap 

Pelaksanaan/Proses Audit 
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kerja penyusunan hpsnya seperti apa,tahapan-tahapan penyusunan 

hps seperti apa,itu yang kita probity 

A3 Disini persyaratan-persyaratan proses pemilihan murni mengacu ke 

perpres, jadi spesifikasi ataupun proses tahapan pemilihan itu sudah 

diatur di dalam perpres, nah itulah yang kita kawal. Bahwa proses 

pemilihan yang dilakukan oleh pokja, disini sudah berbicara pokja 

ya kita, nanti yang diundang oleh tim probity untuk ikut rapat 

adalah tim pokja sm opd. Apakah prosesnya sudah sesuai tahapan 

seharusnya.  

di persiapan ini masih persiapan opd mau masuk ke pokja, di 

persiapan ini, opd mmpersiapkan dokumen-dokumen untuk 

dilelangkan sebelum diterima oleh pokja, karena nanti sebelum 

ditrima oleh pokja di verifikasi dulu oleh tim verifikasi yang ada di 

ulp. Barulah masuk ke pokja. Kalau sudah di acc dri tim verifikasi, 

bru masuk ke pokja. Nah sekarang kita mengawal pokja apakah 

tugasnya ini sudah sesuai dengan perpresnya ini atau gak. 

Kita mngecek si penyedia A, masuk penawaran, kmudian ada 

penyedia B juga masukin penawaran atau ikut mngikuti lelang kalo 

sudah mngikuti lelang tahapan brikutnya tahapan memasukkan 

penawaran.kmudian  penyedia C juga sma.kita melihat apakah 

ketiga ini ada hubungan gak, sampai ke sistem. Jdi kita melihat IP 

addressnya. Apakah ada kcendrungan IP addressnya ip address 

yang sama. Krna ip address yang sama komputer yang sama. Kalo 

kcndrungan komputer yang sama, brrti itu ada indikasi bhwa itu 

Proses 

Persiapan pemilihan, 

pemilihan penyedia, 

penandatangan dan 

pelaksanaan 

Gambaran Tahap 

Pelaksanaan/Proses Audit 
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satu perusahaan. Atau ada persekongkolan. 

Ditahap pelaksanaan berarti proses pengadaan sudah selesai, sesuai 

dengan prosedur, sekarang pembangunan. Dilaksnakan oleh 

penyedia terpilih melaksanakan pengadaan.disini penyedia terpilih 

ini ada 2, ada kontraktornya dan ada konsultan pengawas.disini tim 

probity mengawal bahwa pelaksanaan  sesuai dengan kaidah  

pelaksanaan konstruksi, tetap ngacunya ke RAB sm ke SPK 

kontrak. Kenapa? Karena ini adalah dokumen yg disepakati 

bersama yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, karena 

sebelumnya sudah kita kawal bahwa perencanaan ini sudah sesuai, 

nah disini RAB atau SPK kontrak yang telah disepakati bersama 

apakah dilaksanakan secara fisikya dilapangan apa gak, jadi setiap 

uraian kita cek ke lapangan atau tidk 

A7 Perencanaan, 1. Mereka merencanakan dulu, ini mau lokus 

diprobity kan? Untuk probity melihat perencanaannya si SKPD, 

perencanaanya gimana, nah itu masuk di bagian prencanaan. Nah 

misalny paket pekerjaan pembangunan jalan,oh jalan ini mau 

dibangun, itu masuk perencanaan, butuh material berapa sampe 

dengan penetapan pemenang masuk di perencanaan. Ditingkat 

pelaksanaan pekerjaannya si proyek khusus untuk pelaksanaan 

proyek 

Umumnya tahapan 

probity pada PBJ 

Gambaran Tahap 

Pelaksanaan/Proses Audit 

P Pada saat kapan probity masuk ke dalam PBJ?   

A2 Harusnya dari awal. Dari pada tahap opd/ppk ya, pejabat pembuat 

komitmen yang mulai menyusun dari tahap awal itu harusnya kita 

Harusnya sejak awal Kesesuaian Probity dan 
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udah masuk. Dari awal kan kita memprobity penyusunan hps ya, 

trus ke tahapan selanjutnya. Iya, harusnya dari awal, dari 

perencanaan. 

PBJ 

A3 Kalau probitynya selama satu tahun penuh karena tahapan probity 

itu, dari awal perencanaan sampai dengan selesai pekerjaan dan 

diterima pembayaran. Itu pengawalan probity itu, dari awal 

perencanaan sampai dengan akhir, makanya tadi ada 3 tahapan itu,. 

Kalau sudah sampai tahapan pelaksanaan, berarti ini sampai 

dengan pekerjaan bangunan itu selesai dan dibayarkan, gitu. 

Dimulai sejak awal Kesesuaian Probity dan 

PBJ 

A4 Lamanya dia berapa lama, paket yang kemarin waktunya memang 

cuma 6 bulan, dan mmg pkerjaannya pkerjann yg berbeda. jadi gini 

kita misalnya yang satu pedestrian, yg pedestrian PPTKnya ini , 

jadi kita cm liat oo udah sesuai apa belum.trus kegiatan yang satu 

ini, beda lagi nih, misalnya masalah prasarana, kita liat, satu lagi 

misalnya pembangunan gedung apa, jadi di tiga pekerjaan ini bisa 

kita liat barengan, jadi gak yang satu beres trus lanjut yang 

satu.gak. jadi dengan waktu yg berbarengan, pptk yang berbeda, 

proses lelangnya udah jelas pemenangnya masing-masing siapa, 

kita hanya melihat aja sudah sesuai apa belum. 

Simultan Kesesuaian Probity dan 

PBJ 

A7 Probity kan Dari awal. Dari HPS, itu kan udah masuk tahap PBJ, 

dalam renja pbj. Ketika itu yang menentukan harganya, kan harus 

ada hps awal dari renja pbj. Untuk menentukan harga lelang 

 

Sejak awal Kesesuaian Probity dan 

PBJ 
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P Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan 1 

kali paket pekerjaan untuk di probity? 

  

A1 Untuk ketiga paket Kita mulai dari april, tapi kita selesai desember Kontrak Kebutuhan waktu 

A2 Tahun kemarin kan kita Cuma 3 paket. 3 paket itu 6 bulanan kalo 

gak salah. 6 bulan itu kontraknya ya. Sebelumnya kan penyusunan 

hps aja. Penyusunan hps gak masuk kontrak. Kalau pelaksanaan 

fisiknya kan 6 bulan tuh, sampe selesai. itukan mereka dari awal 

tahun mereka kan udah mulai nyusun hps, survei-survei. Kalau gak 

salah tim probity baru masuk pada bulan 4 atau bulan 5, pada 

tahapan itu baru persiapan proses lelang. 

Kontrak Kebutuhan waktu 

A3 Kalo yang kasus 2017, kami melaksanakan probity melakukan 

pekerjaan yang memang kontraknya selama satu tahun 

kontrak Kebutuhan waktu 

A4 probity itu waktunya dari awal sampe akhir dari januari sampai 

desember 

Karena memang waktu untuk paket kemarin waktunya memang 

cuma 6 bulan. 

kontrak Kebutuhan waktu 

A6 Kalo dari waktu kan sepanjang tahun kan ya, probity juga kan gak 

harus di kejar waktu, seselesainya proses aja. Proses ini sudah oke, 

ya sudah kita melangkah ke tahap selanjutnya. Kalau untuk probity 

mah disediain sepanjang waktu. 

Sepanjang tahun Kebutuhan waktu 

A7 itukan jangka waktu panjang, setahun. Probity kan bukan jangka Paket kontrak Kebutuhan waktu 
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waktu sebulan dua bulan. 

Waktu pelaksanaan probity kan panjang, berawal dari maret, 

berakhir di desember. Waktu tenggangnya masalahnya gitu, waktu 

dia kapan mulai proses lelang sampai proses akhir. Kan ngikutin 

paket kontrak. Ketika kontraknya berakhir di desember, kan ketika 

itu kita di cek fisik 

P Apa saja hambatan yang ditemui pada proses pelaksanaannya?   

1A tapi yang tangsel laksanakan itu dari tahun kemarin itu, kalo tahap 

perencanaan kan susah ni bu ngerabanya, karena itu ada di opd. 

Dalam artian gini, jangka waktunya itu, panjang skali 

Secara umum kendalanya, kami bekerja double. Probity juga, 

kerjaan lain juga. Kalau pertahapan, di persiapan misalnya, 

kendalanya gak terlalu berarti,tinggal kelengkapan dokumen, 

kendala koordinasi aja. Kalau ditahap pemilihan, di pokjanya bu, 

dalam artian perlu komitmen pokja juga, bahwasanya proses ini 

perlu sama-sama dikawal. Kadang kita diminta sama dinas bu, tapi 

kadang pokja juga punya kepentingan. Trus di pokja SOPnya juga  

kayaknya masih blum,,padahal SOP ini penting. Tahap 

pelaksanaan, waktu. Kita kerja sambil ngerjain kerjaan yang lain. 

Sama-sama kerjaan yang tidak bisa ditinggal 

Kalo dari SDM tim probity ya sambil belajar lah ya,  temen-temen 

potensinya besar. Kalo liat pas dikompetensi, mereka unggul kok, 

pas di Ciawi kemarin. Trus mereka juga semangat. Tinggal ini aja, 

Tahap perencanaan 

ada di OPD 

Double job 

Kelengkapan 

dokumen, kendala 

koordinasi 

Benturan kepentingan 

Waktu  

SDM perlu sambil 

belajar 

Hambatan 
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poles-polesnya. 

A1 Cuma kalo masalah yang mau diprobity banyak. Cuma masalahnya 

di waktu sdm yang terbatas. Semua dinas yang besar-besar banyak 

yang mau diprobity audit, cuma kan skala prioritas. 

Waktu  Hambatan 

A2 Kita sih kendala kadang waktu, karena kan diluar probity kita juga 

punya tugas-tugas lain tuh. 

Cuma ya itu tadi. Kita kan waktu, kan kita disini juga belum terlalu 

banyak orang kan 

Waktu, double job 

SDM kurang 

Hambatan 

A3 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 wktu. intinya waktunya mundur. 

kita banyak terganggu dengan banyaknya kegiatan. Karena kita gak 

bisa fokus. Probity, pemeriksaan, kadang dijadwal itu 

bentrok,kemudian saya juga dapat tugas tambahan, pengadaan. 

Blum kalo misal ada yang konsul. 

Waktu 

Banyak kegiatan  

Double job 

Hambatan 

A4 Kalo kendala, waktu aja sih. Jadi waktu aja, karena kadang 

berbarengan dengan pekerjaan lain. tabrakan jadwal 

kelemahannya mungkin di sdm. Kalau semua skpd meminta ke kita 

,kita kan gak mungkin nih, semua, kewalahanlah kita kecuali 

memang personil kita banyak dengan ketentuan peraturan gitu, 

Waktu 

Double job 

SDM kurang 

Hambatan 
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A5 hambatan terbesar kita adalah waktu 

Yah tingkat pengetahuan yang perlu ditambah di masing-masing 

orang karena ternyata alat bantu, bukan alat ya maksudnya secara 

keseluruhan terhadap jadinya suatu pekerjaan kita bener-bener 

harus tau baik itu nama teknisnya, kegunaannya, precast yang 

kayak gorong-gorong. 

Waktu 

Perlu asah kemampuan 

dan pengetahun 

Hambatan 

A6 Hambatan kemarin dilapangan, kebanyakan dari pihak seleksi, 

kemarin kan ada msalah tuh. Ya namanya proses seleksi, banyak 

yang kita tau, kadang kan banyak yang gitu-gitu, yang titipan 

segala macam, terkadang disitu sih yang bikin lama, kalo 

menemukan ada fraud disitu kan artinya harus ngulang lagi si 

proses seleksinya, itulah yang menghambat proyek itu berjalan 

sesuai waktu yang ditentukan. 

hambatannya biasanya selalu datang dari pihak ketiga yang di audit 

Karena kebanyakan yang di fraud itu kan gedung, jadi harus 

banyak tau.istilah bngunan, mau gak mau kayak saya yang sarjana 

ekonomi kan gak tau. Berarti memang harus banyak tau ya, mau 

gak mau harus belajar juga 

kalau untuk prosesnya ya itu tadi, auditee harus terbuka jadi sama-

sama lancar, jangan Cuma pengen di probity tapi cuma judulnya 

doang nih,kasarnya cuma buat nyelamatin nih. Kan udah di probity, 

tanya aja auditornya.tapi padahal dari auditeenya ada yang 

ditutupin 

Pihak ketiga 

Kurang kemampuan 

dan pengetahuan 

Saling terbuka antara 

tim dan dinas yang 

ingin diprobity 

Hambatan 
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A7 karena kalo gak salah dia kendala ketika mau penetapan pemenang, 

trus ada yang kurang dokumennya, pemenangnya, akhirnya 

dilelang ulang. 

Hambtan di persiapan, paling waktu, kita persiapan sama probity 

itu kan bareng sama BPKP. Bisa dibilang waktunya kosong tapi 

tapi kegiatan auditornya penuh jadwalnya, jadi ada kerjaan probity 

yang bentrok sama kerjaan lain. Itu hambatan yang paling sih itu. 

Kendala secara umum, tim probity itu double job 

Pihak ketiga : kurang 

dokumen (kendala 

koordinasi) 

Waktu 

Double job 

Hambatan 

P Apa saja temuan dari pelaksanaan probity?   

1A Kalau pengalaman kmarin, misalnya pedestrian yaa, didokumen 

perencanaan, yg konsultan 10 ribu ya kalo gak salah, gak ada 

gambarnya, jadi disuruh ngitung ulang bu, jadi ngukur jalan, 

ternyata cuma 6 ribu, seandainya makai 10ribu, kebayangkan 

pelaksanaanya. Terus kedua, harganya sebelum pake yg permen, 

tentang analisa satuan biaya.  

casenya kemarin ibu, berdasarkan analisis ip kita, terus analisis 

jaminan, memang ada indikasi persekongkolan di tiga paket itu, 

misalnya penyedianya ABCD, nanti yang ini penyedianya BCDE 

trus si A ini paket jelatreng pas pengiriman penawarannya ip 

adresnya sama,trus penjamin penawaran di bank, misalnya si A 

alamatnya di tangsel, si B alamat pandeglang, si C di serang, tapi 

kok semua jaminannya kok dari bank cilegon. Jadinya terindikasi. 

Adanya salah hitung 

pekerjaan 

Tidak mengikuti 

aturan 

Ada indiksi 

persengkokolan 

Temuan 
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A2 kayak kemarin di tahap perencanaan, misal yang melakukan survei, 

itukan misal, PU. PU tuh kan ada beberapa bidang nih, jadi survei 

yang mereka lakukan itu timnya bukan tim dinas masih tim bidang, 

jadi mungkin aja nih mereka melakukan survei secara berbeda,, ya 

walaupun nanti outputnya output dinas. 

Perbedaan hasil survei 

dari masing-masing 

bidang dalam satu 

dinas dikarenakan 

tidak mengikuti aturan 

Temuan 

A3 Kita mengecek si penyedia A, masuk penawaran, kemudian ada 

penyedia B juga masukin penawaran atau ikut mengikuti lelang 

kalo sudah mengikuti lelang tahapan berikutnya tahapan 

memasukkan penawaran.kemudian  penyedia C juga sama.kita 

melihat apakah ketiga ini ada hubungan gak, sampai ke sistem. Jadi 

kita melihat IP addressnya. Apakah ada kecendrungan IP 

addressnya ip address yang sama. Karena ip address yang sama 

komputer yang sama. Kalo kecenderungan komputer yang sama, 

berarti itu ada indikasi bahwa itu satu perusahaan. Atau ada 

persekongkolan. 

Indikasi 

persekongkolan 

Temuan 

A4 Temuannya paling yang seperti itu, misalnya dalam penyusunan 

HPS, misalnya hpsnya mereka ada masing-masing beda pendapat 

kan..padahal aturannya ada nih, dalam penyusunan hps 

peraturannya ada undang-undangnya. Dan untuk PU sndri, kan ada 

undang-undang terbaru nah itu dipake bagaimana menyusun harga 

satuannya, gitu. Bagaimana kalau volumenya, ada juga yang 

misalnya ternyata karenaa mereka mungkin banyak segala macem 

ada kesalahan menghitung volume misalkan, kita sampaikan 

rekomendasi. 

Tidak mengikuti 

aturan sebagaimana 

mestinya 

Temuan 
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A5 Jadi kita masalah manajemen waktunya dan komunikasi yang 

sebenarnya sudah bagus cuman komunikasi itu terbangun kan harus 

berentet ya, dari kepala dinas, skpd, infrastruktur segala macam 

sehingga masalah keterlambatan tadi kita antisipasi, misalnya satu 

langkah atau setengah langkah lah yang sudah dilaksnakan, apa 

yang harus kita lakukan, langsung di review. kalo misalnya hasil 

reviuw itu krusial atau terlalu melenceng dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan otomatis kita harus melakukan tindakan ulang 

terhadap pekerjaan 

Tidak ikut aturan 

sebagaimana mestinya 

Temuan 

A6 Ee ada beberapa. Itu kebanyakan berkaitan dengan forensik itu. 

Saya takutnya rahasia ya,otoritasnya tetap di ketua tim. Kalau saya 

di probity ini belom terlalu banyak peran kalo saya, saya masih 

anggota aja.kalo untuk detailnya, gak terlalu. 

Probity ini pun opd masih jarang yang ngeh gitu, oo ada ya probity, 

gitu 

 No comment 

 

anggota tim perlu 

dilatih secara 

mumpuni 

OPD masih jarang 

yang tahu dengan 

probity audit 

Temuan 

A7 Kalo permasalahan kemarin itu, jadi posisinya sebenarnya tim 

probity audit agak telat gitu.. 

Tim probity telat 

masuk dalam tahapan  

Temuan 

P Apa perbedaan antara audit PBJ dan Probity Audit?   

A2 Kalau audit pbj biasa kan sifatnya udah post audit, pekerjaan udah 

selesai baru kita audit jadi kalo tidak ada kesesuaian ya paling kalo 

Post audit dan on 

going process 

Perbedaan Audit PBJ dan 

Probity Audit 
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recordnya paling pengembalian, setor kas gitu kan, sama 

administrasi, tapi kalo probity kita menemukan ketidaksesuaian ya  

harus disesuaikan dulu, baru masuk ke tahap berikutnya 

A4 Jadi bedanya dengan audit PBJ, nah audit yang itu tuh setelah, 

setelah selesai dilaksanakan baru kita audit. Itu kalo yang audit 

barang dan jasa.  

Post audit dan on 

going proces 

Perbedaan Audit PBJ dan 

Probity Audit 

A5 Audit pbj kita nyebutnya post audit ya, udah terjadi. kalau di post 

audit tinggal nyalahin doang, kalopun ada, ya terpaksa dianggarkan 

ulang misalnya bangunan itu menurut analisa kita  membahayakan 

tingkat keselamatan berarti pondasinya harus dirubah, otomatis ada 

biaya, ada masuk ke daftar hitam, pptknya ditegur,menimbulkan 

kerugian daerah ya kembalikan. Ya tahap selanjutnya tahap 

rekomendasi ,perbaikan, dianggarkan ulang dipabriknya, atau 

ditahun yang sama dirubah anggaran dengan beberapa perbaikan 

karena berpotensi menimbulkan kerugian karena menggangu 

keselamatan 

Post audit dan on 

going proces 

Perbedaan Audit PBJ dan 

Probity Audit 

A6 Bedanya kalau post itu kan kita udah,, audit yang udah kejadian ya, 

jadi paling kalo ada masalah, kita tinggal dibenahin. Masalahnya 

disini, pembenahannya disini gitu. Kalau probity kan ngawal, 

akhirnya kita harus berfikir ini bagaimana sesuai dengan aturan, 

sesuai dengan budget yang diinginkan disesuaikan dengan badget si 

ini,otomatis artinya kita gak Cuma watchdog ya, tapi juga ngasih 

solusi. Kalau menurut saya sih lebih susah probity dibanding 

dengan audit pbj. Klo post kan, ah ini pasirnya gak bagus, kita 

paling saraninnya pengembaliannya berapa, kalo probity kan, kita 

Post audit dan on 

going 

Perbedaan Audit PBJ dan 

Probity Audit 
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harus tau dulu dia belinya kemana, penyedianya siapa, kualitas 

barangnya gimana,. Harus ditelusuri.jadi yaitu tadi jangan sampe 

setelah di probity, di priksa ada masalah,harusnya kalo ada probity 

masalahnya bisa lebih kecil dan memang sudah dituangkan kalo 

memang masalahnya memang ada disni beserta penjelasannya 

kenapa gitu. 

P Peran siapa aja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan probity 

ini? 

  

1A Dari struktural, ketua anggota dalnis, anggota gak ada masalah, 

ketua, gak ada yang muda disini. Cuma yaitu, harusnya dalnis bu, 

posisi dalnis tuh irban, mohon maaf ya bu,  kalau posisi dalnis 

berperan, itu membantu kami. Tapi kan kadang kala, lost-lost 

aja.gitu, harapannya atas-atasnya juga harus pintar menjaring, 

quality controlnya lah. Secara syarat temen-temen ada 6-8 org 

terpenuhi. 

Perlu adanya komitmen pimpinan. Orang yng mau diprobity juga. 

Pimpinan gak musti tau probity, tapi goodwillnya aja bu, kalau 

menyimpang lurusin. jangan kalau menyimpang, bungkusin. Kan 

repot di kami 

Peran struktural 

(komitmen pemimpin) 

Peran pendukung 

A2 Yang pastinya sub tim ya, inspektur pimpinan ya pastilah kan kalo 

gak ada dukungan ya kita kan gak ini juga. dari pimpinan atas, 

walikota.  Karena kan terkait kebijakan dia juga kan, kalo ada 

masalah juga kan pasti nyangkutnya, larinya ke atas juga. 

Sub tim , struktural 

dan walikota 

Peran pendukung 



Transkrip Wawancara Inspektorat 

140 
 

A3 Pimpinan daerah,karena tim probity gak akan bisa jalan kalau tidak 

ada perintah dari pimpinan, karena pimpinan yang menilai ini 

berpotensi atau tidak. Karena tim probity bukan memilih paket 

untuk dilakukan oleh audit. 

walikota Peran pendukung 

A4 Otomatis peran pimpinan, kalau pimpinan mendukung, misalnya 

gini, kita mau cek fisik, tapi pimpinan gak boleh, ini dulu. Nah itu 

gimana kita mau kerja. Terutama penanggungjawabnya atau gak, 

kalo kita eselonnya, atau atasan kita langsung, pokoknya semua 

yang diluar itu tapi bisa mempngarui, contoh atasan saya misalnya 

gak masuk tim probit, tapi saya mau cek fisik tapi dia gak 

ngebolehin, berarti kan dia menghambat 

Pimpinan struktural Peran pendukung 

A5 diperlukan komitmen menyeluruh, dari pimpinan, skpd,lpse dan ulp 

dalam hal ini proseduralnya,dan inspektorat sebagai tim yang 

mengawasi. 

Semua tim punya peran khusus, tapi hierarki dipemerintahan ya 

pimpinan. Itu gak bisa dihindari. Konsultan pengawas hanya 

menjadi bagian, jadi kalo pimpinan komitmen, anak buah juga 

ikutan 

Komitmen menyeluruh Peran pendukung 

A7 Pertama, sumber daya, waktu, sarpras, si auditee itu sama tim 

probity berjalan, jangan sampe menghalang-halangi. Ketika tim 

probity minta dokumen, dia gak mau ngasih. Ketika kita mau cek 

dokumen, tetap di fasilitasilah. 

Komitmen menyeluruh Peran pendukung 
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P Kelemahan Probity ditahun kemarin?   

1A Kalo tahun lalu, dulu kami berpandangan bahwa probity ini cuma 

pada paket  pekerjaannya, bangunannya, ternyata sbenarnya 

kontemplat kami yang pnting adalah konsultan pengawas. Pada 

saat tandatangan kontrak, darisitulah kita komitmen dengan 

konsultan pengawas untuk membantu kami.kami kelewatan dsitu. 

Konsultan tuh harus tandem terus dengan kami selama 

pelaksanaan.Karena konsultan itukan kepanjangan tangan. 

Miss komunikasi 

dengan konsultan 

pengawas 

Kelemahan tim 

A2 Kelemahannya kita, gak bisa mengawal semua tahap. Kan kemarin 

perencanaan, pelaksanaan, sampai akhirnya PHO, serah terima 

pekerjaan. Memang kita tidak bisa mengawal setiap ini, karena itu 

tadi keterbatasan waktu, selain itu juga punya program kerja, 

pngawasan, kegiatan pengawsan yang lain. 

Gak bisa mengawal 

setiap tahap 

Kelemahan tim 

A4 tapi kemarin kejadian juga, memang apa namanya, ya itu tadi udah 

ditahap tawar, berarti kita sudah tidak bisa mengawal yang lelang 

ini kan. Udah timbul pemenang kita udah tidak bisa, berarti kita  

pelaksanaanya yang kita kawal, supaya nanti pemenang ini, 

memang melakukan tugas dengan baik sesuai dengan aturan. 

kelemahannya mungkin di sdm. Kalo semua skpd meminta ke kita 

,kita kan tidak mungkin nih, semua, kewalahanlah kita kecuali 

memang personil kita banyak dengan ketentuan peraturan segitu. 

Ada satu tahapan yang 

tidak bisa dikawal, 

Kelemahan tim 

A5 Jadi paling tidak bisa full tim, tim kita ada 10 misalnya hanya 5 . Tidak bisa full tim jika Kelemahan tim 
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atau hari ini hanya bisa 3 yang bisa turun lapangan turun lapangan 

A6 Kekurangan probity, kalau misalnya dari pihak auditor, kalau saya 

internal pribadi, ilmunya belum banyak, kalau untuk prosesnya ya 

itu tadi, auditee harus terbuka jadi sama lancar, jangan Cuma pngen 

di probity tapi cuma judulnya doang nih,kasarnya cuma buat 

nyelamatin nih. Kan udah di probity, tanya aja auditornya.tapi 

padahal dari auditeenya ada yang ditutupin 

Ilmu belum banyak Kelemahan tim 

A7 Seharusnya dari awal dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap 

akhir. Tapi kemarin turun pas mau melaksanakan pemenang. 

Tidak mengikuti setiap 

tahapan 

Kelemahan tim 

 P Laporan Hasil probity ditujukan untuk siapa saja?    

3 A2 Laporan diberikan ke walikota, karena semua laporan kita 

berakhirnya kesana. 

walikota Distribusi LHP Tahap pelaporan 

probity  

A3 Hasil laporannya ditujukannya untuk konsumsi pimpinan,pegangan 

internal, kemudian OPDnya, yang utama tiga pilar itu, tapi untuk 

ekstenalnya juga perlu dipersiapkan, manakala ada pemeriksaaan 

eksternal 

Pimpinan, pegangan 

internal kemudian opd 

terkait 

Distribusi LHP 

A4 Laporannya itu karena tembusannya itu untuk walikota jadi kita 

ngelapornya di ibu wali, tembusannya ke opd tersebut. itu kan 

sifatnya rahasia. Pokoknya semua audit kita pasti seperti itu, jadi 

orang lain mah gak bisa tau.laporan hasil audit itu hanya berupa 

rekomendasi, misalnya pengembalian kepada negara/kas daerah, 

atau masalah administrasi 

Walikota dan opd 

terkait 

Distribusi LHP 
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A5 Semua pekerjaan di inspktorat kita sampaikan ke walikota. Karena 

inspektorat secara perumpamaan,ibu wali menyampaikan bahwa 

inspektorat adalah tangan kirinya, sekretaris daerah adalah tangan 

kanan beliau,jadi dengan seperti itu, seluruh kegiatan di kota 

tangerang selatan itu wajib kita bina dan kita pantau dengan 

beberapa macam metode pemeriksaan salah satunya ya probity 

audit. Selain ibu wali, ya ke dinas yang terkait, baik itu LPSE, 

BLP, dinas yang melaksanakan pekerjaan tersebut 

Walikota, dinas 

terkait, LPSE dan ULP 

Distribusi LHP 

A7 Pelaporan ditujukan ke skpd, karena bareng sama bpkp, bpkp dapat 

satu.kita dapat satu. Ibu wali juga. 

SKPD, BPKP, 

internal, dan walikota 

Distribusi LHP 

P Apa rekomendasi yang biasa diberikan, dan bagiamana auditee 

menindaklanjuti rekomendasi tersebut? 

  

1A (Cara memberikan rekomendasi) nah kita hadir bu, tapi Cuma 

diobservasi. Itu namanya cek lapangan, pemantauan, ya mungkin 

dengan ceklis yaa,. Kemudian terkait dengan si pokja kan ini bu, 

nah alamatnya dibuktikan,nah kita juga ikut tuh bu, observasi aja, 

tapi kita gak bisa intervensi, no comment aja, biar mereka kerja 

kayak gimana, kita bukan posisinya langsung rekomendasi. Biar 

mereka kerja, oo, mereka kalau pembuktian lokasi, kayak 

gini..mantau aja, baru setelah itu kita tulis rekomndasi. 

Saran kami yang pertama, mengacu ke PU, karena dia belum. Kaji 

ulang, reviu volume, sesuai harga pasarnya,laporannya by 

proses,ada notulen rapatnya. 

Langsung rekomendasi 

Saran:mengacu pada 

PU 

 

Rekomendasi 
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A2 Nah itu kita sarankan, supaya tim itu dibentuk sebagai tim dinas 

dan bukan tim bidang, dan bisa digunakan untuk smua bidang. 

Rekomendasi langsung Rekomendasi 

A3 Kalau masalah saran, itu ketua tim yang bisa menjawab. Saya gak 

bisa menjawab secara finalnya ya belum bisa di vonis, karena 

belum masuk ke syarat minimal tadi itu. Tapi tetap kita 

rekomendasikan melalui ketua tim, 

No Comment Rekomendasi 

A4 jadi saran-saran kita ke opd, ya kalo mereka mau bagus mereka 

harus menindaklanjuti. Kalo gak ya, kita gak bisa ini..paling jadi 

temuan kita , kita ada rekomendasi apa gitu 

Rekomendasi 

langsung, tindaklanjut 

langsung 

Rekomendasi 

A5 Rekomendasi pasti disetiap tahap, disetiap laporan itu harus ada 

tindaklanjuti  

Rekomendasi 

pertahapan 

Rekomendasi 

A6 Kalau rekomendasi kan sesuai sama kasus yang terjadi ya, kemarin 

ada temuannya yang fraud. nah biasanya di proses ulang, ada 

masalah pada saat pemilihan pemenang akhirnya rekomendasinya 

ya untuk di kaji ulang. Untuk kaji ulangnya juga dikembalikan ke 

ULP. kalau di ulp itu kan udah dari proses tahap lelangnya ya, jdi 

untuk proses lelangnya dia yang berkuasa penuh. Nah probity 

tugasnya itu cuma mengaudit kira-kira prosesnya di ULP ada 

masalah gak. 

Rekomendasi sesuai 

kasus 

Rekomendasi 

A7 kan langsung di rekomendasiin,rekomndasinya ya itu, kalau 

memang  targetnya harus dipasang 100 dalam jangka waktu 

misalnya target dia bulan ini harus dipasang 100, tapi ternyata yang 

terpasang baru 80 berarti dia harus tambah alat. Dan itu hrus 

Rekomendasi langsung Rekomendasi 
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ditindaklanjuti. 

P Apa saran yang dapat diberikan inspektorat bagi APIP lain 

yang ingin melaksanakan probity? 

  

1A persiapan yang matang, KM3, KM4, harus memelihara 

komitmen,kompetensi dipenuhi, dukungan dana juga sih bu. 

Kejar kompetensinya, dapat sertifikasi PBJ. Kemampuan digital 

forensik harus, untuk melakukannya, sebaiknya dimulai dari 

keinginan pimpinan dulu. Jangan dari apipnya, kalau dari apip 

setengah hati nanti, buka mindsetnya dinas sama pimpinan, kalau 

mau selamat sehat tepat ini kami bisa membantu. Jadi kami dengan 

BPKP, ada juga dari kejaksaan, semua pihak akan membantu. 

Karena memberantas korupsi semuanya harus berperan, 

inspektorat, apip, dinas, pimpinan, utk proses pncegahan 

Kejar kompetensi 

Komitmen dari pihak 

atasan 

Komitmen dgn 

berbagai pihak 

Saran bagi APIP lain 

A2 Kalo bisa timnya teh fokus di probity, jangan dikasih kerjaan lain 

diluar probity gitu. 

Timnya harus fokus Saran bagi APIP lain 

A3 Kalo ingin menerapkan probity audit,kembali ke pimpinannya, 

sejauh mana respon dari pimpinan, kepala daerahlah,  yang mana 

inspektorat itu sendiri adalah alat dari pimpinan untuk pengawalan 

secara lingkup juga. Jadi kalau pimpinannya punya visi yang 

panjang, yang jauh , untuk lebih mengawal bahwa kinerja-kinerja 

dari opd yang ada dibawahnya itu berjalan dengan baik, untuk itu 

probity harus lebih banyak difungsikan 

Komitmen pimpinan Saran bagi APIP lain 
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A4 Jadi saran saya buat apip ya, diklat probity, diklat pdj. Yang udah 

sertifikat juga, takutnya lupa dan segala macem, karena itu kan 

selalu berkembang dan unik ya kalo barjas itu. makanya harus 

sering bimtek soal pengadaan, atau misalnya diklat forensik atau 

apapunlah yang berhubungan probity tersebut 

Diklat,tingkatkan 

komptensi 

Saran bagi APIP lain 

A5 sarannya satu, kuasai peraturan pemerintah yang berhubungan 

dengan kerjaan yang dilaksanakan contohnya tadi perpres 54, trus 

peraturan pendukung lainnya yang merupakan turunan dari 

peraturan tersebut, sehingga pada saat kita turun lapangan tidak 

akan mengalami kndala. 

Dan saran saya juga diklat suatu daerah yang punya pengalaman, 

yg masih baru, alangkah baiknya melakukan joint audit terhadap, 

bisa saja terhadap daerah yang sudah melaksanakan atau ke BPKP 

sebagai wadah kita untuk berkomunikasi dan berkonsultasi 

Kuasai peraturan 

pemerintah 

Diklat dan kompetensi 

Saran bagi APIP lain 

A6 Yang pertama sih, harus tau ilmunya ya, ada baiknya sih diklat 

probity dulu, sebelum melangkah ke probity harusnya tau dulu, apa 

sih probity itu. Kedua, sebaiknya kalo emang waktunya mendadak, 

sebaiknya didampingin, sama tim yang lebih mumpuni. 

Ketiga,datangnya gak bersamaan gitu, misalnya gak harus 

bersamaan dalam 5 bulan ada 5 paket yang harus diprobity,aduh 

ada 10 jalan. Baiknya sih bertahap, jadi bisa fokus. Kalau misalnya 

barengan gitu, meskipun ada waktu sepanjang tahun kan, dengan 

tugas-tugas yang lain, kadang menyita waktu. 

Kejar kompetensi 

Ada baiknya 

didampingi BPKP 

Fokus kerjaan probity 

Saran bagi APIP lain 
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A7 Harus terjun dari awal, dari hps. Untuk penentuan harga.ikuti 

prosedur,intinya gini, lakukan semua itu dari proses perencanaan 

sampai dengan laporan akhir. 

Terjun dari tahap awal Saran bagi APIP lain 

 P Apa manfaat yang dirasakan dari adanya probity?    

4 1A Peran kita buat deteksi dini, untuk pencegahan, fraud controlnya, 

potensi penyimpangan sangat besar.peran kami sebagai early 

warning sama sebagai deteksi fraud. probity audit memang dipakai 

untuk mendeteksi fraud 

Deteksi dini/early 

warning system 

Peran Probity Probity Audit dalam 

mencegah dan 

mendeteksi kecurangan 

A1 Ya Cuma itu aja, pendampingan pendamping Peran Probity 

A2 Jadi kalau probity emang mengawal langkah-langkah pelaksanaan pengawal Peran Probity 

A3 Yang jelas fokus kita adalah pengawalan pengawalan Peran Probity 

A4 Probity tuh kan untuk mendampingi pendampingan Peran Probity 

A6 Kalau probity kan ngawal, pengawalan  

P Bisakah probity mencegah terjadinya fraud?   

1A Nah kalo hubungannya dengan fraud, kita deteksinya disitu. Fraud 

itu kan istilahnya, penyimpangan, kecurangan, dia misalnya 

memarkup, kita mencegahnya disitu. Kita uji harganya di markup 

gak, cara dia menghitung harga satuannya, yang kedua memastikan 

bahwa volume yang dia rencanakan adalah volume yang 

sebenarnya. Jangan sampe di dokumen perencanaan, volume 10 

Dapat mencegah Cara pencegahan 



Transkrip Wawancara Inspektorat 

148 
 

ribu untuk pembangunan jalan misalnya, dia hanya mengacu pada 

dokumen konsultan pengadaan, padahal bu, di real itu, bakal nanti 

cuma 6 ribu, makanya kewajiban dia untuk mengkaji ulang, 

memastikan volumenya berapa yang pasti, mereka harus kaji ulang. 

A1 Ya Cuma itu aja, pendampingan. Kita memastikan bahwa intinya 

kita mau ngebangun nih, ngebangun tandon (tempat wisata) gitu, 

nah nanti kita memastikan bahwa tahapan-tahapan ini telah sesuai 

dengan bener, sesuai aturan gitu, nah trus perencanaannya tepat. 

Jadi ya,,menghindari apa, ya itulah,,meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang terjadi.kalo bisa jangan berdampak kepada 

hukum.jadi sesuai, jadi misalnya dia bangun sekian, anggarannya 

bener-bener sesuai intinya mah disitu aja bu, probity itu bu 

pendampingan, memastikan, guarantee assurancelah, jadi 

inspektorat itu penjaminlah gitu, bahwa yang dilakukan opd 

melakukan pembangunan itu sudah baik,sudah bener. Sudah tepat 

aturan, begitu. 

Dapat mencegah Cara pencegahan 

A2 Kalau dari OPD sendiri mengakui kalau probity itu memang bukan 

jaminan 100 persen, kita juga tidak mau menjamin seperti itu. 

minimal mereka sudah punya jaminan lah, gambaran. Istilah nya 

udah ada quality assurancenya lah bahwa pekerjaan itu sudah 

sesuai dengan peraturan, kontrak, itu aja sih manfaatnya. Tapi kalo 

harus mnjamin 100 persen gak bisa juga. Karena kan kita tidak 

memprobity setiap tahapan-tahapan. Makanya saya bilang kalau 

kita fokus ke probity aja,mungkin kan bisa. 

Penjamin as Quality 

Assurance 

Cara pencegahan 
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A3 Dengan tahapan kinerja yang dilakukan si probity, kemungkinan 

terjadinya tindakan fraud itu agak terminimalisir, walaupun kita 

tidak tau secara persis yang namanya celah-celah terjadinya hal 

seperti itu kan tidak persis, tapi setidaknya dari tim probity itu 

untuk meminimalisir. Yang jelas fokus kita adalah pengawalan, 

apakah pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan prosedural. Intinya 

sih itu.harapannya memang untuk meminimalisir, karena kita tidak 

bisa memberikan jaminan, karena celah tuk masuk kesitu tetap ada, 

karena namanya manusia, pinter, diberikan akal yang lebih. 

meminimalisir Cara pencegahan 

A4 Sebenarnya kalau fraud mungkin bukan di probity ya, tapi di audit 

pbj. Iya karena berbeda. karena kan,kalau di probity kan kita 

mengawal nih, eh mungkin kalau berhubungan dengan fraud itu 

tadi kita dari perencanaan kita sudah sesuai, jangan sampe 

“mengada-ada”, 

Fungsi pengawalan Cara pencegahan 

A5 Secara potensi  untuk menghindari dari adanya ketidaksesuain itu 

saya rasa sangat tepat dilaksanakan. 

Secara khusus semua pasti ada kondisi-kondisi yang tidak tercover 

seluruhnya, tapi itu tadi fungsi probity auidt, kita bukan mau cari 

salah, kita mau cari betul. Kita sudah antisipasi, dengan ada 

probity, pada tahap A ada yang kurang pas, kita ulang pekerjaan 

itu, sehingga tidak diujungnya timbul potensi kerugian daerah, kan 

kita menghindari itu. 

Dapat mencegah Cara pencegahan 

A6 Sebelum proyek itu berjalan, dari awalan tahapan proyek diawasi minimalisir Cara pencegahan 
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sehingga terjadinya kecurangan itu terminimalisir.  

A7 Dia meriksa, kita melakukan pengawasan-pengawasan suatu 

kegiatan.  

sebagai filter, pencegahan lah ya dari awal sampai dengan akhir. 

Kalo audit ya, biasanya kan diakhir 

Dapat mencegah Cara pencegahan 

P Adakah teknik khusus yang perlukan untuk membantu tim 

probity dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan? 

  

1A Harus ngerti IT soalnya semua sekarang udah sistem. Timnya 

memang harus ngerti IT, seperti kemarin kita latihan digital 

forensik untuk aspek ITnya. Kedua, emang harus ngerti PBJ, 

makanya harus lulus sertifikasi pbj. 

Kemampuan It dan 

digital forensik 

Teknik Khusus 

A2 Kalau teknik khusus kan kita sudah belajar teknik audit ya, ya itu 

aja, tinggal penerapan itu aja,karena namanya teknik khusus gak 

gimana khusus sih, yang namanya kita ke lapangan itu ya cuman 

mencocokkan kesesuaian antara kontrak sama fisik kan,. 

Kesesuaian antara 

kontrak dan fisik 

Teknik Khusus 

A3 Kalau untuk tim probity itu multi basic ilmu, karena tidak bisa 

dikhususkan misalnya teknik 

Jadi kita tidak bisa mematok spesfikasi khusus di tim probity, tetap 

komponen-komponen yang saling mendukung harus ada. 

Basic ilmu,kombinasi Teknik Khusus 

A4 Gak ada sih, insyallah kalau dia udah ikut diklat pasti udah bisa. 

Tinggal pimpinannya aja yang menunjuk, pilih gitu aja. Karena kan 

Basisnya sesuai Teknik Khusus 
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nanti bekerjanya berdasarkan PKA yang dibikin ketua tim. Mereka 

tinggal melaksanakan, jadi gak ada masalah. Nanti dari pedoman-

pedoman itukan, kita akan rapat, akan dibahas bagaimana gitu 

pedoman 

A5 Jadi kita tetap dibekali. Jadi ada program pelatihan pengadaan 

barjas, yaudah kita diajarin walaupun tidak secara khusus, tidak 

mendalamlah gitu. Ya kalau kebetulan background teknik 

khususnya teknik sipil, kalo arsitektur.. kita kan punya beberapa 

personil  yang background teknik, secara menyeluruh memudahkan 

kita, orang kan akan lebih teliti kalo dia menguasai bidang itu 

Pendalaman ilmu di 

bidang masing masing 

Teknik Khusus 

A6 Kemarin berasa banget di kita itu, baiknya ada yang ahli di bidang 

IT. Digital forensik jadi lebih,,,kan kalau dia kan kasat ya, kalo kita 

gak tau itu yaudah.kita bisa kena. Jadi salah satu itu harus ada. 

Karena kebanyakan yang di fraud itu kan gedung, jadi harus 

banyak tau. Istilah-istilah bangunan, mau gak mau kayak saya yang 

sarjana ekonomi kan gak tau. Berarti memang harus banyak tau ya, 

mau gak mau harus belajar juga. 

TI dan digital forensik Teknik Khusus 

A7 Teknik khusus,keahlian ya.lebih baik memang orang sipil, bukan 

wajib ya, tapi lebih bagus karena kan berkaitan dengan fisik ya. 

Walaupun selain sipil itu bisa. 

Lebih baik punya 

keahlian teknik sipil 

Teknik Khusus 

 


