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PIDATO INSPEKTUR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PADA ACARA PKS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI
………. , ………………2017

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

Selamat ......... Salam Sejahtera untuk kita semua, 

Yang  kami hormati, saudara :

- Sekretaris;

- Para Inspektur Pembantu;

- Bapak/ Ibu Narasumber dari .......................

- Para Kepala Sub Bagian Sekretariat;

- Para Pejabat Fungsional Auditor; dan

- Pelaksana  serta  seluruh  peserta  Pelatihan  Kantor  Sendiri  yang  kami

banggakan.

Pertama-tama kami mengajak semua yang hadir disini untuk senantiasa

memanjatkan  puji  dan  syukur  kehadirat Allah  SWT, Tuhan  yang  maha

kuasa  atas  limpahan  rahmat  dan  karunia-nya kepada  kita  sekalian,

sehingga  pada  pagi  hari  ini  kita  dapat  hadir  dalam  keadaan  sehat

wal’afiat,  untuk  mengikuti  Pelatihan  Kantor  Sendiri  di  Lingkungan

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Bapak/Ibu, Hadirin peserta PKS yang kami banggakan,

Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan ini,  untuk

menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta yang telah
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hadir.  Semoga  selama  mengikuti  pelatihan  ini,  saudara  tetap  berada

dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat mengikuti pelatihan ini dengan

sebaik-baiknya  hingga  selesai.  Adapun  Tema  PKS  kita  kali  ini  ialah

”Peningkatan  Kapabilitas  APIP  di  Lingkungan  Inspektorat

Kabupaten  Serdang  Bedagai  Demi  Tercapainya  Tujuan

Organisasi”.

Saya  anggap  tema ini  tepat,  penting  dan  strategis.  Kita  berkeinginan

mendukung visi misi Kabupaten yakni ”Mewujudkan Kabupaten Serdang

Bedagai yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk

membangun pemerintahan yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan itu,

adalah  dengan  meningkatkan  peran  Inspektorat  sebagai  pengawas

internal  yang  profesional,  independen,  dan  objektif.  Tentu  saja,  untuk

mewujudkan  hal  ini,  tidak  semudah  membalikan  telapak  tangan.

Tantangan  dan  tugas  saudara-saudara  di  jajaran  APIP  tidaklah  ringan.

Tugas  pengawasan  internal  memerlukan  pemikiran,  tenaga,  tindakan,

dan ketegasan sikap secara sungguh-sungguh. 

Bapak/Ibu, Hadirin peserta PKS yang kami banggakan,

Pedoman  teknis  peningkatan  Kapabilitas  Aparat  Pengawasan  Intern

Pemerintah  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan

Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER – 1633 /K/Jf/2011. 

Di dalam Perka BPKP ini dijelaskan mengenai pengertian dari Kapabilitas

APIP  yaitu  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pengawasan

yang  terdiri  dari  tiga  unsur  yang  saling  terkait  yaitu  kapasitas,

kewenangan,  dan kompetensi  SDM APIP  yang harus  dimiliki  APIP  agar

dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. 

Model  Peningkatan  Kapabilitas  APIP  mengacu  padaInternal  Audit

Capability  Model  (IA-CM),  yaitu  suatu  kerangka  kerja  yang

mengindentifikasi  aspek-aspek  fundamental  yang  dibutuhkan

untukpengawasan intern yang efektif di sektor publik. 

Area Proses Kunci /Key Process Area(KPA) merupakan bangunan utama

yang menentukan kapabilitas suatu APIP yang mengidentifikasi apa yang

seharusnya  ada  dan  berkelanjutan  pada  tingkat  kapabilitas  tertentu
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sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat

pada level berikutnya.

Bapak/Ibu, Hadirin peserta PKS yang kami banggakan,

Saat ini, peran APIP sebagai bagian dari manajemen pemerintahan masih

perlu ditingkatkan, agar dapat merespon berbagai permasalahan internal.

Kapabilitas  dan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  jajaran  APIP  perlu

diberdayakan  dan  didayagunakan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas,

kinerja, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 

Akhir-akhir  ini  kita  sering  mendengar  tanggapan  dari  pakar,  praktisi,

akademisi, dan masyarakat luas, yang sering memberikan penilaian yang

rendah  atas  kinerja  APIP.  Program  Penguatan  Peran  APIP  pun  gencar

dilakukan oleh Pemerintah Pusat guna mendorong kinerja APIP.  Namun

begitu, Penilaian itu harus kita terima dengan lapang dada. Janganlah kita

marah,  bereaksi  berlebihan,  atau  memberikan  komentar  yang  tidak

tepat.  Marilah kita jadikan penilaian itu,  sebagai pendorong semangat,

semangat kita untuk bekerja lebih baik lagi. Kita tidak boleh lengah dan

bersantai-santai.  Di  era reformasi  sekarang ini,  segala  pekerjaan yang

kita lakukan akan mendapat respon dari masyarakat, baik positif maupun

negatif.  Respon  positif  meski  kita  sikapi  dengan  rendah  hati.  Respon

negatif,  kita  sikapi  dengan  meningkatkan  kinerja  yang  lebih  baik.

Memang ada kalanya, kita harus meluruskan berita yang berkembang,

yang sering tidak akurat, bias dan tidak berdasar,  agar sesuai dengan

fakta yang sesungguhnya. 

Bapak Ibu, Hadirin Peserta PKS yang kami banggakan,

Untuk membangun sinergi  yang baik,  pengawasan harus  dilaksanakan

sesuai  dengan  standar  kompetensi,  standar  operasi,  dan  standar

pelaporan  yang  baku.  Namun  demikian  kita  juga  harus  aktif

mengembangkan  metode  kerja,  dan  meningkatkan  kapasitas  sumber

daya manusia pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. kita harus

memastikan berjalannya sistem pengawasan dan kepatuhan atas standar

yang ditetapkan. 
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Saya harap kita dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan audit dan

evaluasi atas kegiatan dan program yang menjadi prioritas Pemerintah

Kabupaten  Serdang  Bedagai  antara  lain,  program  pengembangan

infrastruktur,  penanggulangan  kemiskinan,  penerimaan  negara  seperti

pajak,  dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),  serta penempatan

dana  hibah  yang  tidak  tepat  sasaran.  Demikian  pula  dalam  hal

pengadaan barang dan jasa. Ingat procurement adalah titik yang paling

rawan  untuk  penyimpangan  dan  korupsi.  Tidak  ketinggalan  persoalan

Dana Desa dan Bantuan Operasional Sekolah juga perlu diawasi dengan

cermat dan seksama.

Hadirin  sekalian,  sebelum  mengakhiri  sambutan  ini,  saya  akan

menyampaikan  arahan  kepada  Saudara  untuk  dijadikan  pedoman  di

dalam pelaksanaan tugas ke depan. Yang sebenarnya di beberapa forum

dan kesempatan telah saya sampaikan, namun saya memandang perlu

untuk menyampaikan sekali  lagi karena masih ada salah persepsi, ada

bias dan sedikit ada manipulasi yang bisa menganggu tugas kita semua

membangun  tata  pemerintahan  yang  baik,  mencegah  penyimpangan-

penyimpangan dan merubah mind set  para  pengawasn di  Lingkungan

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Tidak ada saya kira Inspektur yang ingin kinerja instansi APIP nya rendah,

Tetapi  pengalaman  saya  di  berbagai  instansi  sebelumnya  juga  tidak

mudah  untuk  melakukan  perubahan,  memberantas  hal-hal  yang  dulu

lumrah  terjadi  sehingga  menjadi  budaya,  selalu  ada  pasang-surut,

dinamika untuk benar-benar merubah dan membangun citra Inspektorat

yang baik, yang bersih, yang berwibawa, 

Dalam beberapa  bulan  terakhir  ini  memang  luar  biasa  tantangannya,

permasalahannya,  hambatannya  dan  barangkali  persoalan-persoalan

yang tidak perlu, muncul dalam upaya melakukan penataan organisasi

Inspektorat. Selalu ada godaan untuk menghambat, untuk mementahkan,

untuk  mengatakan  apa  gunanya  peningkatan  kapabilitas  APIP,  apa

gunanya  keluar  dari  zona  nyaman yang  selama ini  dilakukan.  Namun
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demikian, kita harus tegak, tetap konsisten, Ini adalah waktu bagi kita

untuk  meletakan  landasan  yang  kokoh  agar  dapat  terus  berlanjut  ke

masa-masa yang akan datang. 

Pendek kata, kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang justru

menimbulkan suasana yang tidak baik, mengganggu segi-segi kehidupan

yang  lain,  dan  kegiatan  yang  dapat  memberi  citra  negatif  kepada

masyarakat.  Mari kita yakini,  bahwa semua itu berjalan dengan benar.

Ibarat sebuah sapu yang akan digunakan untuk memberantas sampah,

sapu  itu  harus  bersih,  nyapunya  harus  benar,  jangan  salah.  Ini  yang

menjadi tekad kita. 

Saya  ingatkan  bahwa  memang  kita  sekarang  berada  pada  era

pengawasan. Mari kita lebih cermat dalam menjalankan tugas bersama,

jangan  ada  kesalahan,  jangan  menabrak  kaidah-kaidah  hukum  yang

ditegakan,  juga  jangan  sampai  surut  ke  belakang,  jangan  berhenti,

jangan putus asa, seolah-olah tidak ada kemajuan. Kita harus mengelola

dengan  baik,  kita  bekerja  bersama-sama dengan  sekuat  tenaga,  agar

masa ini dapat kita lewati dengan baik. Itu harapan dan pesan saya yang

pertama kepada saudara sekalian.

Pesan  saya  yang  kedua,  Lakukan  tugas  pembinaan,  konsultasi,  terus

tingkatkan wawasan dengan mengikuti  pelatihan,  pendidikan dan lain-

lain. Jangan sampai rekan rekan kita begitu mudah melakukan korupsi,

begitu  gampang  melakukan  penyimpangan.  Oleh  karena  itu,  lakukan

semua  upaya,  bekerja  samalah  dengan  semua  pihak.  Ini  lebih  mulia,

lebih menentramkan, dan konstruktif. Jangan ditunggu seseorang sampai

jatuh melakukan kesalahan, padahal sebetulnya kita bisa mencegahnya,

bisa  mengingatkannya  bahwa  yang  bersangkutan  keliru  dalam

mengambil langkah dan tindakan itu. Mari kita lakukan langkah-langkah

seperti  itu,  agar  Inspektorat  ini  betul-betul  bisa  mengemban  tugas

dengan baik, dengan efektif, dengan efisien dan mengacu pada prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
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Bapak Ibu, Hadirin Peserta PKS yang kami banggakan,

Akhir kata, dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Pelatihan Kantor Sendiri  di  Lingkungan Inspektorat  Kabupaten

Serdang Bedagai, resmi saya nyatakan dimulai.

Lebih kurang mohon maaf, sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

                                                

INSPEKTUR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

      
H. IFDAL, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 
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