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Disclaimer: 
Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tidak mengatasnamakan pada jabatan, 

organisasi, institusi ataupun pihak lainnya 

“Lunturnya Nilai-nilai Peran Pengawasan Inspektorat Sebagai APIP  

Akibat Tercoreng Oleh Pemahaman Konsep Pembinaan Yang Keliru” 
 

 

Intoduction 
 

 

Dalam dinamika pelaksanaan tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi 

Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kita sering 

mendengar adanya pernyataan, pendapat maupun pemahaman yang 

menggambarkan tentang posisi Inspektorat, baik yang dikemukakan oleh aparatur 

Inspektorat itu sendiri ataupun dari objek pengawasan Inspektorat, misalnya: 

“Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atau pengawasan, Inspektorat harus 

mengedepankan unsur pembinaannya…” 

Pemahaman itu seolah-olah telah terpatri menjadi mindset, bagaikan dinding 

kokoh yang selalu siap menghadang penguatan peran dan fungsi pengawasan 

Inspektorat. Pernyatan dan pemahaman seperti itu juga yang kadang menjadi 

mata pisau untuk menyerang aparatur Inspektorat, sehingga gagal mewujudkan 

clean government dan hanya sekedar menjadi “cleaning service” bagi pihak-

pihak tertentu dengan mengatasnamakan pembinaan. 

Apakah pemahaman konsep seperti itu merupakan sejatinya tugas, peran dan 

fungsi Inspektorat yang sebenarnya…? 

 
 

 

Pembinaan 

& 

Pengawasan 
 

 

Banyak teori dari para ahli dan kondisi yang dapat menjelaskan secara gamblang 

apa yang menjadi perbedaan antara pembinaan dan pengawasan, bahkan 

dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang 

menggambarkan perbedaan tersebut. 

Misalnya, dalam PP No. 12 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa PEMBINAAN 

adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan 

tercapainya tujuan, sedangkan PENGAWASAN adalah usaha, tindakan, dan 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Lebih lanjut dijelaskan mengenai bentuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

membedakan antara PEMBINAAN dan PENGAWASAN, sebagai berikut: 
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Bentuk PEMBINAAN dilakukan melalui Fasilitasi, Konsultasi, Diklat, Bimtek, 

dan Litbang. Sedangkan, bentuk PENGAWASAN dilakukan melalui Reviu, 

Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. 

Secara tegas dijelaskan dalam PP 12 Tahun 2017 tersebut bahwa 

PENGAWASAN dilaksanakan oleh APIP. Dari situ nampak bahwa ada 

pengkhususan fungsi dan kewenangan Inspektorat sebagai APIP untuk 

membantu pemerintah dalam melaksanakan PENGAWASAN. 

 

 

Assurance Activities 

& 

Consulting Activities 
 

 

Berdasarkan bentuk pengawasan sebagaimana di jelaskan di atas, disitulah 

sejatinya peran, fungsi dan kewenangan Inspektorat sehingga terbagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu assurance activities dalam bentuk reviu, monitoring, 

evaluasi, dan pemeriksaan dengan maksud untuk memberikan keyakinan atas 

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.  

Sedangkan, consulting activities dalam bentuk asistensi, pendampingan, advice, 

dan kegiatan-kegiatan konsultansi dengan maksud untuk memberikan masukan 

yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan 

tugas instansi pemerintah. 

 

 

Tidak Ada Pembinaan 

dalam Konsep 

Pelaksanaan Fungsi 

dan Kewenangan 

Pengawasan oleh 

Inspektorat  
 

 

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, tegasnya bahwa seharusnya konsep 

pembinaan dan pengawasan harus dijalankan secara masing-masing dan tidak 

dapat dilaksanakan bersamaan. Apabila konsep tersebut dicampur adukan, maka 

dapat melunturkan nilai-nilai tujuan pengawasan itu sendiri. 

Apabila pembinaan dan pengawasan dileburkan menjadi satu, maka yang terjadi 

adalah: 

“INSPEKTORAT melakukan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk 

mewujudkan tercapainya TUJUAN PIHAK TERTENTU”. 

Konsep pembinaan yang keliru itulah yang dapat menjadi bumerang bagi 

Inspektorat disaat ingin meningkatkan peran pengawasannya, sehingga banyak 

yang mengatakan bahwa Inspektorat seharusnya melakukan pembinaan dan 

bukan pembinasaan. Hal itu jugalah yang menjadi senjata bagi oknum-oknum 

tertentu agar tujuannya tercapai. 

Inspektorat yang menentukan sendiri posisinya, maka sudah menjadi tugasnya 

untuk menegaskan identitas dirinya bahwa Inspektorat adalah Aparat 

PENGAWASAN. 

 

 

Quote  
 

 

Berfikirlah secara sederhana untuk mencari KEBENARAN, jangan berfikir keras 

untuk mencari PEMBENARAN. 

 


