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No Informan Pertanyaan dan Jawaban Coding Sub Tema Tema 

 P Sebelumnya pihak dinas sendiri sudah mendapatkan 

sosialisasi belum pak soal probity audit? 

   

1 B1 Yang 2017 ikut rapat, mantau , kalau probity kan ngawal ya, 

kalo kita mah ngeliatin, yang terlibat mah yang komunikasi 

kan antara tim probiti sama pokja sehubungan dengan paket 

tersebut, kalau kita mah gak masuk dipaketnya.  

Ikut rapat Sosialisasi Tahap Persiapan  

C1 Kalau sosialisasi yang istilah kita ada program probity  audit 

gini gini kita cuma dengar bahwa ada program kayak gitu. 

Dengarnya dari teman-teman inspektorat. 

Cukup tau   

C2 Sosialisasi ya,,ee,kita kan sebelumnya udah pernah tuh buk, 

tahun lalu kita sudah pernah, makanya kita ngelanjutin lagi 

sih. 

pernah   

P Kapan sebenannya dinas datang dan “pak, probityin kita 

dong?” 

   

C1 yaitu mengajukan, yang mengajukan kpla dinas kan. Kepala 

dinas bermohon kesana, apa kgiatan dari dinas pu sini untuk 

diusulkan kesana. 

Melakukan 

pengajuan ke 

inspektorat 

Permintaan untuk 

diprobity 

Tahap Persiapan 
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C2 kalau misalnya kita sudah mau penetapan pemenang nih, 

kayak misalnya dari awal, kita mau ada penetapan pemenang, 

kita kirim surat ke probity untuk di review atau ditinjau 

kembali apakah sudah layak dengan penetapan dari ulp kira-

kira review,telaahanlah, telahaan hasil dokumennya kalo 

memang sudah layak maju ke penetapan pemenang, bisa ttd 

kontrak dari situ kan.nanti baru yang namanya MC0 dan 

segala macam dilakukan. Pokoknya tahapan yang kita 

anggap perlu ada penyesuaian kita perlu probity biasanya 

kayak gitu 

Kirim surat 

pengajuan untuk 

peninjauan 

  

P Bagaimana dinas menyesuaikan waktu kerja dengan tim 

probity audit? 

   

C1 Sejauh ini masih matchingng sih ya, dalam arti kata, mereka 

juga komunikasi ya. Kita cari waktu yang enak untuk rapat 

bahas kegiatan itu 

sesuai Penggunaan 

Waktu 

Tahap Persiapan 

C2 Kalau urusan proyek sebenarnya gak nyambung sama 

mereka, karena kalau proyek kan kerja disni, mereka kalau 

tim probity itu biasanya by janji. Misalnya kita mau ada 

rapat, hari senin misalnya ,kita udah konfirm dari 

sebelumnya, dari hari jumat misalnya, bisa gak di hari senin 

untuk minta pendampingan, kalo memang ternyata gak bisa 

sesuai Penggunaan 

Waktu 

Tahap Persiapan 
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kita mundurin selasa. Jadi tetap menyesuaikan sama jadwal 

mreka  

P Perlu gak sih sebenarnya dengan adanya probity ini?    

C1 Perlu, perlunya ya,,kita kan dari sisi pelaksana ya, yang 

melaksanakan pekerjaan. Probity audit itu penting untuk 

mngguidance kita dalam lngkah, apakah sudah sesuai aturan, 

apa ada yang salah atau gak, jadi ya sangt prlu, apalagi 

proyek-proyek yang di kami yang sangat strategis, itu sangat 

perlu. Probity audit kan terbatas ya, hanya sedikit, tidak 

semua paket pekerjaan di probity kan. 

Perlu  Kebutuhan akan 

probity audit 

Tahap Persiapan 

C2 Perlu sih sebenarnya karena memang Penting banget, karena 

gini kita kan kalo namanya proyek besar kita kan takut 

adanya salah langkah. Probity itukan tim kerja dari inspktorat 

dan gabungan dari bpkp provinsi. Jadi kita dari awal itu kita 

minta pendampingan terkait, takutnya kita ada salah langkah 

ataupun ada kekeliruan misalnya terkiat masalah pekerjaan 

Perlu  Kebutuhan akan 

probity audit 

Tahap Persiapan 

B1 Sangat mendukung karna fungsi kontrol, seenggaknya jangan 

sampai keluar dari jalur, dilakukan tidak sih sesuai tahapan. 

Kalau dari yang saya lihat tahapan itu sudah terpenuhi 

 

Perlu  Kebutuhan akan 

probity audit 

Tahap Persiapan 
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P Bagaimana proses pelaksanaan probity itu sebenernya 

pak? 

   

C1 misalnya bangun apa gitu, kalau yang kemarin itu bangun 

saluran drainase dan trotoar nah kami yang kemarin di 

probity itu. nah itu kita tentuin dlu harga satuan untuk 

masukan ke lelang. Dilelang itu kita harga satuan itu kita 

berapa,lelang kan, itu dinilai dulu kewajaran harga yang 

harga kita perkiraan sendiri di hps, nah tugasnya probity 

menilai apakah hps yang kita ajukan untuk ke ulp itu sudah 

wajar atau sudah bener gak. 

Nah itu titik awalnya. Dah ini, kita serahkan ke ulp kan, ulp 

ngadakan lelang, mereka yang melelangkan itu kan, setelah 

itu, masih lelang nih, kata ulp nih, ini pemenangnya. Mereka 

kan ngeluarin pemenangnya, penyedianya,. Nah saya yang 

menentukan pemenang lelang, nah saya minta dulu, betul gak 

sih si calon pemenang ini ngikutin adminstrasi atau belum, 

nah saya minta advice dulu dong dari probiy. Masuklah 

probity, apakah dia sudah sesuai. Oh tidak sesuai,maka ada 

rekomendasi untuk diperlukan dalam lelang. Direkomdasikan 

dalam lelang ulang, dipanggillah ulp, menurut kami gini 

gini,,. Nah dia kan advicer dia kan mmberikan rekomndasi, 

diserahkan ke dinas. 

Proses  Masuknya tim 

probity 

Tahap Pelaksanaan 
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Dinas gimana, mau lelang ulang gak?, ya kami kalo menurut 

probity harus lelang ulang, ya lelang ulang lagi .nah itu kan 

terguidance kan kami bukan kami langsung ok trima, terbitan 

surat penetapan pemenang, itu probity. Itu waktu penetapan 

pemenang,. Akhirnya diulang, selesai, bener. Udah, abis itu 

masuk ke pelaksanaan. 

Pada saat masuk ke pelaksanaan, ketemu dlu, teken kontrak. 

Capaian bulan ini harus sudah berapa persen, dibuat berita 

acaranya, di tandatangani juga sama probity nya target-

targetnya.ok. saksikan ke lapangan, di cek, bener gak, oh ini 

udah tinggal dikit. Kendalanya apa,oo ini gak sesuai dengan 

time scedule, progresnya dibawah rencana, kenapa?rapat lagi. 

Tim probity ikut lagi, kendalanya apa,. Tim probity yang 

bantu untuk itu, kira-kira kendalanya apa, oo ini supliernya 

gak bisa masuk nih,, gimana bisa gak diganti?. Probitylah 

yang bertugas, ok,,kontraktor nyari supplier lain, yang setara 

kualitasnya. Probiy yang ngecek kualitasnya. Ok . cek lagi 

progres. Waktunya tinggal 1 bulan, kerjaanya masih 50 

persen. Rapat lagi, apa kendalanya, probity datang lagi,. 

Sampe memberikan teguran kepada kontraktor  jika ada yang 

sifatnya melenceng. 

Rapat lagi, kita sebelum-sebelumnya rapat-rapat dulu. Bahas 

kerjaan, kata probity kita nanti akan melakukan ini, 
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langkahnya seperti ini, time schedulenya seperti ini. tim 

probity juga bilang jika rekomendasinya tidak diikuti, mereka 

akan mempertimbangkan untuk ikut step berikutnya.  

C2 Yang kemarin mendampingi dari mulai, kemarin tuh mereka 

tengah-tengahnya enggak tapi pas di MC100nya mereka 

ngedampingin. MC100 dan PHO. 

Kalau MC100 itu dipelaksanaan. Jadi kalo diawal itu kan ada 

yang namanya MC0, jdi apa namanya begitu mreeka sudah 

kontrak, mereka kan biasanya survei ke lapangan dulu kan, 

survei ke lapangan biasanya kadang probity mungkin ikut 

melihat evaluasinya kan, nah disitu mungkin nanti ada  

tambah kurang pekerjaan dilapangan itu kan tidak melulu  

kontrak itu sama degan dilapangan. MC50 ditengah-tengah, 

kalo memang nanti pas di proses MC50 ada tmbah kurang 

atau tetap. Dan di MC100 biasanya final quantity, 

: Kalo PHO itu serah terima pekerjaan. Jadi kalo misalnya 

pekerjaan final quantity sudah selesai, sudah di cek volume 

masing-masing,nah kita ke lapangan bareng, jadi proses 

penyerahan dari penyedia jasa sudah dianggap selesai, jadi 

permohonan ke kita , penyedia jasa permohonan jika sudah 

selesai pekerjaan permohonan ke dinas dan dari dinas kita 

proses   
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layangkan permohonan tim probity untuk ikut bersama 

melakukan PHO 

B1 Klo itu sih ke komunikasinya probity dengan dinas.bukan tim 

probit dengan kita tapi dari mereka juga akan memeriksa  

sejauh mana proses yang dilakukan oleh tmen-temen pokja 

ULP dalam melakukan proses lelang 

Proses    

P Apa tanggapan bapak dengan adanya probity audit ini?    

C1 ya kerjaan tuh memang ribet, tapi lebih baik ribet duluan dari 

pada nanti ribet belakangan. Jadi probity memastikan bahwa 

setiap step itu betul, jadi maju, step betul, maju step betul. 

Sebelumnya juga mereka memang udah bilang, Katanya kalo 

dari mereka, rekomendasinyanya gak diikuti, mereka akan 

mempertimbangkan untuk ikut step berikutnya atau gak.  

Ribet tapi demi 

suksesnya 

kegiatan 

tanggapan  

B1  klo dari sisi proses,  udah bagus. Jadi peningkatanlah, sama-

sama peningkatan. Pun dalam proses bekerja juga pasti ada 

human error, ada hal-hal yang ibaratnya terlewati, tapi itu gak 

fatal 

 

 

bagus tanggapan  
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 P Dokumen apa saja yang biasa dimintakan oleh tim 

probity? 

   

2 C1 Laporan proses progresnya itu fisiknya pekerjaan, misalkan 

kalo kita proses lelang udah beres, mereka minta dokumen 

lelangnya, trus, jalan ini gimana perencanaannya, gimana 

RABnya, gimana harga satuannya, nah itu diminta semua, 

Laporan proses 

progres, 

dokumen lelang, 

RAB 

Dokumen Tahap pelaksanaan  

C2 Kemarin  waktu pas sy yang kmrn ya, krna kan kmrin ada 

sampling satu yang jelatreng itu, mereka melihat ke volume 

sih sebenarnya, misalnya jumlah barang yang ada, jumlah 

barang yang masuk/datang dengan jumlah barang, 

permintaan, DO nya. Sama ngecek volumenya aja sih 

sebenarnya. 

Dokumen 

ukuran volume 

  

B1 Dokumen proses evaluasi penawaran, dari dokumen, sejauh 

mana proses itu dilakukan apakah sudah sesuai dengan syarat 

yang diajukan oleh opd, itu yg dibahas. Alhamdulillah 

dokumen dari sini lengkap 

Dokumen 

evaluasi 

penawaran 

  

P Hambatan apa yang dirasakan dari adanya probity?    

C1 Kendala dari dinas, itu kan program baru yah, kita kan belum 

pernah sama sekali. Terkesan awal-awalnya agak ribet yah, 

ya memulai dengan yang gak biasa gimana sih? Harus 

menyesuaikan diri  dulu, harus berbenah dulu, dari awal apa 

Program baru 

perlu 

pembiasaan 

terlebih dahulu 

Hambatan  
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yang disiapin, kalau yg tadi nya kita kegiatan pertemuan aja, 

meeting, tiba-tiba ada undangan audit lagi, membahas 

progres, ini sampe mana kerjaan. Itu aja sih. 

C2 Waktu sih sebenarnya.. Jadi waktu pelaksanaan kemarin 

kejar-kejaran. Yang tadinya waktu kerjanya dari pagi cuma 

sampe sore, ini jadi lembur.  

Waktu kejar-

kejaran 

  

P Dari sisi kemampuan, gimana bapak menilai pekerjaan 

mereka? 

   

C1 Bagus sih, lumayan sih, maksud saya tim yang kemarin aktif 

juga, dan memang di bidangnya maksudnya 

Tim aktif dan 

sesuai bidang 

Kemampuan tim 

probity 

 

C2 Kalo mereka kan latar belakangnya bukan dari orang teknis 

sebenarnya, kalo kita masuk ke ranah-ranah teknis, mereka 

sebenarnya gak begitu paham. Tapi kalau untuk kira-kira ada 

hal-hal yang krusial, ini kalau misalya kita lakuin 

pertimbangan, nah itu mreka lebih paham. pokoknya yang 

dianggap kira-kira ke depannya bakalan gimana-gimana, dia 

sih pasti ngasih solusi. 

 

 

Secara teknis 

kurang tapi 

untuk jadi bahan 

pertimbangan/sa

ran/masukan 

bagus 
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P Bagiamana perbandingan sistem pengadaan barjas 

sebelum ada probity dan sesudah ada probity audit? 

   

C1 kan mekanisme pengadaan barang dan jasa tuh kan, bermula 

dari perpres 54,/2010, nah sekarang kan yg perpres 16/2018, 

ya kita hanya berdasarkan pada pelaksanaan itu saja, karnea 

kan mekanisme sudah diatur disitu semua. Cuma ya istilah 

apakah jalan kita itu udh bener gak nih, itukan yang nilai kita 

sndri. Kalo ini kan ada yang guidance gitu loh, eh kira2 ada 

yg miring-miring dikit nah ada yang ini. 

Hanya 

berdasarkan 

perpres, 

kesesuaian 

langkah proses 

atas keyakinan 

sendiri. 

Perbandingan 

dengan sistem 

sebelumnya 

 

C2 Gak, kalo memang untuk paket-paket besar, pekerjaan yang 

kompleks, kita perlu probity sebenarnya. Tapi kalau untuk 

proyek yang kecil, sebenarya cukup dengan yang biasa bisa 

aja,  

Untuk proyek 

kecil, sudah 

cukup 

menggunakan 

audit pbj  

  

B1 Menurut saya sih udah cukup dengan audit pbj, kalo probity 

audit kan melihat, jadi kan kita balik lagi ke pedoman 

mereka,melihat alur proses yang sudah dilakukan oleh 

temen-temen pokja,  

Sudah cukup 

dengan audit pbj 

  

P Dari pelaksanaan tahun kemarin, adakan temuan?    

C1 Yah paling itu aja, under schedule aja. Jadwalnya terlambat. 

Jadi progresnya di bwah rencana.  

Ada temuan Temuan  
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C2 alhamdulillah gak ada temuan, karena volumenya berlebih 

sih sebenarnya, itemnya banyak mungkin, diperiksa satu2, 

Tidak ada 

temuan 

  

B2 Ada temuan tapi itu kemarin sudah diselesaikan, jadi temuan 

probity audit ada,tapi temuan itu itu dikomunikasikan, ya 

initinya gagal lelang tapi kegagalan itu bukan karena hasil 

temuan tersebut. karena mungkin kalau prosedur itu, kayak 

ada tiga item itu, tiga item itu menjelaskan ke dalam 1 

kesalahan. Mereka terekamnya jadi 3 gitu. Rekomendasi dari 

mareka sih untuk tidak dilanjutkan, ulp dalam 

menindaklanjuti lagi perlu kita kaji lagi hasil rekomendasi 

itu. 

Ada temuan   

P Setelah diberikan rekomendasi, bagaimana tindak lanjut 

dari dinasnya sendiri? 

   

C2 Iya pasti, karna kan memang buat kebaikan kita kan, kita 

juga gak bisa melangkah tanpa sepengetahuan mereka juga, 

rekomendasinya harus kita lampirin, misalnya metode 

pnyusunan penentuan HPS dari awal kan mereka kan juga 

harus tau tuh, surveinya udah kemana-kemana 

Tindaklanjut  Tindak lanjut 

rekomendasi 

Tahap pelaporan 

B1 Iya disampaikan. Itu jadi bahan perbaikan kita, ibaratnya 

perbaikan. 

Bahan perbaikan LHP  

P Apa manfaat yang dirasakan dari adanya probity audit?    
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C1 nah itu probity mengguidance. Membntu aja sih menurut 

saya, 

guidance Peran probity  

C2 Terus probity itu kan sifatnya pendampingan kan. guiden kita 

buat pelaksanaan pekerjaan kita, lebih ke administrasi sama 

kehati-hatian kita dalam bekerja juga. 

pendampingan   

B2 Manfaat nya banyak sih,kalo dri teman-teman tim probity itu 

mengawal, supaya kita tidak menyalahi prosedur dalam 

bekerja, jangan sampai istilahnya main-main. 

pengawalan   

P Bagiamana keterkaitan antara probity dengan 

fraud?apakah probity mampu mencegah dari terjadinya 

fraud? 

   

C1 Nah sebelum ada probity itu, kita gak make sure aja sih,jadi 

loh gak ada temen, kita yakin juga, kita kan yakin nih barang 

itu sama, Cuma dengan adanya probity itu kita diperkuat. kita 

punya second opinion.jadinya kita tambah yakin,nah manfaat 

probity itu untuk itu. 

mencegah Probity terkait 

pencegahan fraud 

 

C2 Iya bermanfaat. Yaitu tdi kcurangan2 itu biasanya kan terjadi 

di kontraktor, dari penyedia jasa ya kan. jadi sebenarnya kita 

saling melengkapi, jadi saling ngedukung, meminimalisir 

dari penyedia jasa yang arahnya kurang baik 

Mencegah   
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B1 Dengan adanya probity bisa mencegah kecurangan. 

Penyimpangan dalam kerugian. Mencegahnya sih paling dari 

proses supaya tmen-temen pokja ini gak keluar dari jalur 

yang sudah ditentukan 

mencegah   

P Peran siapa saja sebenarnya yang dapat mempengaruhi 

kelancaran dari pelaksanaan kegiatan ini 

   

C1 Ya banyak, suplier, lapangannya, pas kita kerja tanahnya 

masih tanah org , sengketa tanah.kayak gitu kan bnyak. 

Banyak peran Pihak yang 

mempengaruhi 

 

 P Jika harus memberi saran, saran apa kiranya bisa jadi 

bahan masukan untuk probity audit, khususnya untuk 

timnya? 

   

 C1 Kewenangan probity itu di perjelas lagi ya, ada yang 

menanyakan sampe mana probity itu punya wewenang 

masuk,kalau saran saya sih bisa gak probity itu dijadikan ke 

dalam perpres atau apa, yang salah satunya bahas probity. 

Perjelas kedudukannya lah terkait dengan probity itu 

Butuh 

penejlasan 

terkait 

kewenangan 

probity 

Saran bagi tim 

probity  

 

 B1 ya ibaratnya bisa saling bekerja sama, bisa saling 

mengingatkan. Dukungan dari pimpinan pun, selama itu baik, 

ya didukung. Mereka kan mengingatkan, ini ada alur proses 

yang salah, itu perlu kita sifati, sejauh mana syarat 

Komunikasi    
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itu.komunikasilah yang harus dijalin, komunikasi juga ada 

batasan-batasan nya, sesuai prosedur kerja masing-masing 

 P Saran bagi dinas lain yang ingin diprobity juga?    

 C1 Probity dijadikan temen untuk sebagai problem solvingnya. 

Gak sekedar ngeribetin, tapi sebagai guidance untuk problem 

solving,  

transparansi itu ada dari dinas itu. Jadi baliknya ke keinginan 

dinas itu. 

Jadikan probity 

sebagai problem 

solving 

transparansi 

Saran bagi dinas  

 C2 Kalau memang pekerjaanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, 

dengan kompleksitas pekerjaan yang tinggi, terus perlu 

adanya dukungan, ya memang perlu adanya dukungan dari 

tim probity karna sangat membantu bnget 

Dikhususkan 

untuk pekerjaan 

yang kompleks 

  

 


