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ABSTRAK 

Proses pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah merupakan area yang rawan akan 

tindakan penyelewengan. Sehubungan dengan hal tersebut,  pemerintah berusaha mengatasinya 

dengan menerapkan Probity Audit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

keefektifan penerapan Probity Audit terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan kebermanfaatannya sebagai metode untuk pencegahan 

dan pendeteksian fraud. Metode Penelitian adalah evaluasi dengan cara membandingkan antara 

prosedur operasional baku (Standar Operational Procedure) yaitu Peraturan Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:PER-362/K/D4/2012 dengan penerapannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Probity Audit terhadap proses pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan pemanfaatannya sebagai 

metode untuk pencegahan dan pendeteksian fraud belum efektif.  

Kata Kunci: Keefektifan, Probity Audit, Pengadaan Barang/Jasa, Fraud, Pemerintah. 

ABSTRAK 

The process of procuring goods/services in government agencies is an area that is prone to act of 

fraud. Regarding this case, the government tries to overcome it by applying Probity Audit. This study 

aims to obtain information on the effectiveness of the Probity Audit implementation in procurement 

process by the Inspectorate of South Tangerang City and its usefulness as a method for prevention 

and detection of fraud. The Research Method is an evaluation by comparing the standard operating 

procedures, namely the Regulation of the Head of the Financial and Development Supervisory 

Agency PER-362/K/D4/2012 with its application. The results showed that the implementation of 

Probity Audit on the procurement process carried out by the South Tangerang City Inspectorate and 

its utilization as a method for prevention and detection of fraud was not effective. 

Keywords:Effectiveness, Probity Audit, Procurement Process, Fraud, Government. 

I. PENDAHULUAN 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan tersedianya barang dan jasa tentu akan mendukung 

optimalnya kinerja dari sebuah instansi. Aturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 

Pemerintah termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
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sebagaimana perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Desa/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh 

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.  

Dalam penyelenggaraannya, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan 

mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran 

negara. Dimana setiap tahunnya sekitar 40% dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk kepentingan 

ini (KPK, 2015). Dengan keterlibatan penggunaan dana yang besar ini, tentu proses pengadaan 

barang dan jasa menjadi area yang rentan terhadap tindakan penyelewengan. Berdasarkan laporan 

tahunan KPK di tahun 2016 bahwa jika dilihat dari jenis korupsi yang ditangani oleh KPK, kegiatan 

pengadaan barang jasa merupakan salah satu dari 3 (tiga) area yang rentan terhadap tindak pidana 

korupsi di pemerintahan daerah. Modusnya pun bisa bermacam-macam seperti proses pelaksanaan 

yang tidak transparan, Mark-Up harga, salah spesifikasi dan pelaksana yang dinilai tidak independen 

(KPK, 2016). Laporan tahunan KPK kemudian diperkuat dengan data tindak pidana korupsi yang 

terjadi sepanjang tahun 2004-2017 yang jumlahnya ada 171 kasus yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi pengadaan barang jasa. 

 Tabel 1 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara 

 
Sumber : KPK, 2017 

Demikian halnya dengan hasil investigasi ICW (Indonesia Corruption Watch) yang 

menemukan adanya peningkatan tren korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bahwa jika pada 

tahun 2016 ada 195 kasus korupsi terkait pengadaan yang ditangani oleh penegak hukum (KPK, 

Polri dan Kejaksaan Agung), maka jumlah penanganannya meningkat pada tahun 2017 menjadi 241 

kasus (kumparan NEWS).  

Banyaknya kasus korupsi pengadaan barang jasa seperti korupsi pengadaan helikopter Agusta 

Westland IOI yang terjadi pada tahun 2016 dengan nilai pengadaan sebesar 738 miliar dan 

menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 220 miliar (Fatmawati, 2017). Kemudian, 

penyelewengan megaproyek KTP elektronik yang dianggarkan sebanyak 5,9 triliun, merugikan 

negara sebanyak hampir 2,3 triliun dan melibatkan banyak pihak termasuk swasta maupun 

pemerintah (Nugroho, 2017). Kasus-kasus serupa juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Adapun 

kasusnya terkait dengan lambatnya pekerjaan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) kota Tangerang Selatan yang belum juga terselesaikan hingga kini. Proyek 

pembangunan gedung tersebut dimulai sejak tahun 2015 dan telah menghabiskan dana sebesar 77 

miliar yang dianggarkan dari dana APBD (Hambali, 2017). Permasalahan lainnya seperti adanya 

indikasi kongkalikong antar pihak penyedia pada proses lelang sebagaimana yang terjadi pada 

beberapa paket pekerjaan penambahan ruang kelas yang diinisiasi oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas 

Bangunan dan Penataan Ruang serta Kelompok Kerja (Pokja) pada ULP (Unit Layanan Pekerjaan) 

Kota Tangerang Selatan (Peradilan, 2017). Pelanggaran lainnya juga timbul dalam bentuk 

pengabaian terhadap pembatasan kemampuan paket, yang dimenangkan dengan cara mengunggah 

dokumen penawaran palsu untuk pembangunan saluran drainase oleh kelompok kerja dan pemenang 

tender (Simanjuntak, 2017). 

Berdasarkan berbagai kasus korupsi pengadaan barang jasa yang marak terjadi, tentu 

menjadi catatan penting bagi sistem pengawasan pemerintah khususnya Inspektorat. Aturan 
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pengawasan mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah secara 

eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden pasal 1 ayat 11 Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

penunjukkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai aparat yang melakukan 

pengawasan atas penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintah yang dalam hal ini dimaksudkan 

untuk mengontrol proses pengadaan barang jasa dari adanya penyalahgunaan wewenang atau tindak 

korupsi. Selanjutnya, untuk melengkapi prosedur pengawasan yang lebih sempurna, BPKP sebagai 

badan yang melakukan pembinaan terhadap inspektorat, pada tahun 2012 mengeluarkan aturan 

dengan Nomor:PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa 

yang secara khusus ditujukan untuk membantu APIP dalam melakukan pengawasan secara real time 

(real time audit)  dan dijadikan sebagai upaya untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan 

terjadinya penyelewengan. Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) 

untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilaksanakan secara 

konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi 

ketentuan perundangan-undangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas 

penggunaan dana sektor publik (Primahadi dan Yudhanti,  2015). 

Secara khusus, konsep Probity mencakup tentang bukti dari perilaku etis terhadap 

pengadopsian dari prosedur untuk memastikan apakah proses pengadaan telah dilakukan secara adil, 

transparan dan akuntabel. Probity bertujuan untuk mempertahankan integritas sektor publik dengan 

meminimalkan konflik dan permasalahan dengan cara menghindari praktik-praktik yang tidak 

pantas. Dengan fondasinya yang merujuk pada nilai-nilai akuntabilitas, kesetaraan, memperhatikan 

sifat kehati-hatian, adanya keterbukaan serta didukung dengan niatan baik, sehingga setiap 

keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan telah benar-benar dilaksanakan berdasarkan 

komitmen kehati-hatian, dengan kata lain bahwa setiap keputusan yang disertai dengan risiko yang 

besar telah dijamin kebenarannya (Government of South Australia, 2017). 

Aturan mengenai probity audit merupakan aturan yang belum populer, khususnya di 

Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari masih sedikitnya pengawas daerah yang telah menerapkan 

probity audit itu sendiri. Adapun salah satu yang telah menerapkan aturan ini adalah Inspektorat 

Kota Tangerang Selatan. Pengaplikasian probity audit pada Inspektorat Tangerang Selatan baru 

dilakukan sejak tahun 2017 dengan join audit bersama BPKP Perwakilan Banten pada paket 3 (tiga) 

paket pekerjaan yaitu paket Pedestrian Saluran dan Jalan, Reservoir Pengendali Banjir dan Prasarana 

Sumber Daya Air DAS Cisadane. 

 Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penerapan probity audit dalam 

pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Mahfuroh (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum membuahkan hasil yang optimal. 

Ketidakoptimalan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, terbatasnya 

waktu pelaksanaan, kurangnya kompetensi auditor, keterbatasan anggaran. Penelitian Diawati dan 

Nurhayati (2017) menunjukkan bahwa implementasi probity audit pada  di Inspektorat Kabupaten 

Sleman menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Penelitian 

lainnya, Primahadi dan Utami (2017) menunjukkan bahwa penerapan probity audit pada 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dinilai penting namun belum menjadi 

perhatian utama. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dan kaitannya dengan banyaknya 

kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah terjadi, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa di Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan dan manfaat probity audit sebagai metode pendeteksian dan pencegahan fraud 

pengadaan barang/jasa.  

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi yaitu dengan 

membandingkan prosedur operasional baku dengan penerapannya dilapangan. Subjek penelitian ini 

adalah probity auditor Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan auditee yaitu Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU) dan Unit Lembaga Pengadaan (ULP). Subjek ini dipilih karena telah melaksanakan probity 

audit.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Prosedur 

penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu proses pengumpulan data, reduksi data dan analisis 

serta penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 

data Cresswell (2010). 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 

PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

pelaksanaan probity audit dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap 

Pelaksanaan, (3) Tahap Pelaporan. 

A. Tahap Persiapan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan 

Berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 2012, tahap persiapan 

probity audit terdiri dari beberapa proses, seperti proses penyusunan tim audit, penyusunan 

Kerangka Kerja Audit (KKA), dan proses pembicaraan dengan pihak auditee.  

Aturan tersebut diatas juga tercermin pada proses yang dilakukan oleh Inspektorat Kota 

Tangerang Selatan dalam tahap persiapan di tahun 2017. Menurut salah satu informan yang 

menjelaskan bahwa penerapan probity audit pada tahapan persiapan ini dimulai dengan penyusunan 

tim probity audit yang pemilihannya menjadi kewenangan penuh dari inspektur, disesuaikan dengan 

kemampuan dan kekhususan dari masing-masing orang. Hal ini sebagaimana penuturan informan: 

“berdasarkan pengalaman saya, pimpinan yang memilih langsung, karna itu otoritas 

pimpinan yg melihat dan menugaskan.”A3. 

Setelah penyusunan tim, masuk pada proses penyusunan Kerangka Kerja Audit (KKA) dan 

Penyusunan Kerja Audit (PKA). Pada proses ini tim probity auditor khususnya ketua tim akan 

menyusun panduan kerja bagi tim yang bersumber dari Peraturan Kepala BPKP (Perka BPKP) 

disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing paket pekerjaan. Hal ini berdasarkan penuturan 

informan: 

“Jadi ketua tim,tugas ketua tim membuat KKA. Dari Perka, ketua tim akan memilih kira-

kira kebutuhannya yang mana saja. jadi sesuai kebutuhannya.”A4 

Setelah dua tahapan tersebut selesai, maka dilakukanlah pembicaraan dengan pihak auditee terkait 

dengan hal-hal yang telah dituangkan sebelumnya ke dalam KKA dan langkah-langkah 

penanggulangan apabila ditemukan prosedur yang tidak sesuai. 

Data tersebut menunjukkan bahwa proses probity audit di tahap persiapan telah efektif 

bahwa kegiatan untuk tahap persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan yaitu sesuai dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012. 

 

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 5 (lima) tahap, yaitu 1)perencanaan pengadaan barang/jasa, 2)persiapan pemilihan 

penyedia barang/jasa, 3)pemilihan penyedia barang/jasa, 4)penandatangan dan pelaksanaan kontrak 

jasa konsultasi serta 5)pemanfaatan hasil PBJ.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa pelaksanaan probity 

audit pada tahapan ini belum dilaksanakan secara keseluruhan pada tahapan proses pengadaan 

barang/jasa. Pelaksanaan probity audit di Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2017 

hanya dilaksanakan pada tahap persiapan pemilihan penyedia hingga pada tahap penandatanganan 

dan pelaksanaan kontrak. Artinya tahapan perencanaan dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ belum 

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tahap perencanaan dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ dibatasi 

oleh waktu pelaksanaan kegiatan. Ini sesuai dengan penuturan dari ketua tim probity yang 

menyatakan : 

“Kalau probity ya pertahapan itu idealnya bu. Tapi yang Tangsel laksanakan tahun 

kemarin itu, kalo tahap perencanaan kan susah merabanya bu, karena itu ada di OPD. 

Dalam artian begini, jangka waktunya itu, panjang sekali. Harus melihat ke LPJMD. LPJ 

bulan tahunan, kemudian OPD mengecek juga rencana kebutuhannya seperti itu, mereka 

butuh waktu untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan...”1A 

Menurut ketua tim probity, tim probity pada tahapan perencanaan  harus dapat mengawal sejak dua 

atau tiga tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Sedangkan di tahapan tersebut khususnya 

untuk paket pekerjaan yang melibatkan dokumen rinci seperti tersedianya dokumen terkait dengan 

izin lingkungan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), DED (Detail Engineering Design) yang harus 

sudah dilengkapi sebelum pelaksanaan tidak ditindaklanjuti dengan cepat oleh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) terkait. Selain itu, dalam mengawal pelaksanaan probity audit, juga terhambat dengan 
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banyaknya aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim diluar dari perannya sebagai tim 

probity audit. Keadaan ini juga dipersulit dengan kurangnya jumlah dan kemampuan personil dalam 

menyelesaikan proses pelaksanaan probity audit. 

Menurut peraturan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012, penerapan probity audit 

dapat dilakukan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan atau terhadap tahapan tertentu yang 

telah ditetapkan. Akan tetapi, probity audit sebagai suatu proses pengawasan hendaknya dilakukan 

secara menyeluruh sebagai suatu upaya sistematis dan terintegrasi, juga untuk meningkatkan peran 

APIP pada proses audit pengadaan barang/jasa. Dengan terpenuhinya proses pengawasan yang 

dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, diharapkan dapat memberi gambaran keseluruhan 

tentang perbandingan terhadap proses yang telah dilakukan dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal 

ini tentu berkaitan dengan efektivitas yang menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu 

kegiatan yang mana jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi pula 

efektivitasnya (Siswadi, 2012). 

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya probity audit pada proses pengadaan barang/jasa 

yaitu untuk memastikan bahwa seluruh 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 pada tahapan yang 

belum dilakukan, apakah tahapan tersebut memang telah bebas dari adanya tindakan 

penyelewengan. Oleh karena itu, berdasarkan perolehan data dan pembahasan diatas, dapat 

dianalisis bahwa tahap pelaksanaan probity audit belum dilaksanakan secara optimal sehingga 

pelaksanaannya dinilai belum efektif. 

 

C. Tahap Pelaporan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota Tangerang 

Selatan 

Ketentuan Perka 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.  

Berdasarkan telaah terhadap dokumen Hasil Rapat Probity Audit 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. 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. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak pengambil 

keputusan, baik itu pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait dalam rangka perbaikan terhadap 

proses pengadaan barang/jasa selanjutnya. Hal ini sesuai penuturan informan: 

“Laporannya itu karna tembusannya itu untuk Walikota jadi kita ngelapornya ke ibu wali, 

tembusannya ke OPD tersebut. itu kan sifatnya rahasia. laporan hasil audit itu hanya 

berupa rekomendasi, misalnya pengembalian kepada negara/kas daerah, atau masalah 

administrasi.”A4 

Dengan melihat substansi laporan hasil audit berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-

362/K/D4/2012 yang memuat tentang dasar audit, tujuan audit, ruang lingkup audit dan simpulan 

hasil audit disesuaikan dengan data pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen hasil rapat probity 

audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat dianalisis bahwa tahap 

pelaporan tersebut telah efektif dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan yaitu 

sesuai dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012. 

 

D. Probity Audit untuk Pencegahan dan Pendeteksian Fraud 

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 tercermin pada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim 

probity, misalnya untuk tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa. Pada proses ini, sesuai 
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dengan tuntunan 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.  

Pada tahap pemilihan penyedia, 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 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. 

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 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 cara 

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. 

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa probity audit pada tahap persiapan 

pemilihan penyedia, tahap pemilihan penyedia serta tahap penandatangan dan pelaksanaan kontrak 

dapat dijadikan sebagai upaya dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi 

pada proses pengadaan barang/jasa. 

E. Faktor Penghambat Pelaksanaan Probity Audit 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan 

1. Waktu Pelaksanaan. Mengacu pada aturan yang disyaratkan sesuai dengan Perka BPKP 

Nomor PER-362/K/D4/2012 bahwa pelaksanaan probity audit dilakukan sejak awal tahap 

perencanaan pengadaan barang/jasa hingga tahap pemanfaatan. Pelaksanaan probity audit 

dengan proses yang panjang dan lama memberikan hambatan tersendiri dalam 

pelaksanaannya. 

2. Double Job. Pekerjaan probity audit merupakan tugas besar yaitu untuk mengawal proses 

pengadaan barang/jasa supaya terhindar dari proses hukum dikemudian hari. Untuk itu 

diperlukan pemahaman bahwa pekerjaan probity auditor buat merupakan pekerjaan 

sampingan. 

3. Keterbatasan SDM. Pelaksanaan probity audit tentu harus didukung dengan personel yang 

berkualitas dan mumpuni dibidangnya. Selain itu juga harus dapat mengimbangi beban 

kerja yang tidak sedikit. 

4. Kendala koordinasi antara Tim, Dinas dan Pokja serta Konsultan Pengawas. Menurut tim, 

pekerjaan probity audit memang membutuhkan komitmen bersama, tidak terbatas pada 
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kepentingan yang ada, tapi juga turut mengambil peran dalam pelaksanaannya supaya 

tercipta  proses pengadaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.  

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan analisis dari pelaksanaan probity audit yang dilaksanakan oleh 

Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan probity audit pengadaan 

barang/jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah dilakukan pada tiga tahap 

probity audit yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pelaksanaan probity 

audit tersebut dinilai belum optimal karena belum dilaksanakan pada keseluruhan tahapan sehingga 

hasilnya belum efektif. Adapun penerapan probity audit dalam pemanfaatannya sebagai metode 

pendeteksian dan pencegahan fraud pengadaan barang/jasa tercermin dari 3(tiga) proses dalam tahap 

pelaksanaan probity audit yaitu proses persiapan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa, 

pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa serta penandatangan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan 

konstruksi. Ketiga proses tersebut disimpulkan dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan 

yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian dan 

simpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan para 

pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah untuk dapat menindaklanjuti aturan tentang pelaksanaan 

probity audit demi perbaikan sistem pengawasan ke arah yang lebih baik. 
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