
 

Om Swastiastu 

Dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang 

merupakan bagian dari implementasi E-Goverment dalam mewujudkan Good Governance 

dan Clean Goverment di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka salah satu wujud 

dari penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik atau E-Goverment adalah dengan 

memanfaatkan layanan Website sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Goverment. 

Guna menciptakan Kepemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih (Good 

Governance dan clean goverment) di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Tabanan, maka 

Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Tabanan, mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan agar selalu 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penguatan pengawasan, maka kami 

melaksanakan kegiatan Penguatan APIP, Penerapan SPIP, Pengendalian Gratifikasi, 

Pembangunan Zona Integritas, Penanganan Benturan Kepentingan dan Penanganan 

Pengaduan Masyarakat. 

Selain itu Inspektorat Kabupaten Tabanan melaksanakan Fungsi Pengawasan yang 

dituangkan dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan yang terdiri dari Audit, Reviu, 

Evaluasi, Monitoring dan melaksanakan peran sebagai Katalisator yang mampu memberikan 

jaminan “Assurance”, berperan dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan bertindak 

sebagai agen perubahan (Agent of Change) yang mampu mendorong terwujudnya Zona 

Integritas dan Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi. 

Dalam pelaksanaan pengawasan ini kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari 

masyarakat dan bukan hanya sekedar informasi namun diharapkan masyarakat ikut berperan 

dalam hal pembuktian yang lebih jelas dan ikut berani bertanggung jawab demi untuk 

kepentingan kita semua dalam mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Tabanan yang baik, 

bersih bebas dari KKN. Untuk ini partisipasi masyarakat dapat disalurkan melalui website 

Inspektorat Kabupaten Tabanan (inspektorat.tabanankab.go.id) yang merupakan sub domain 

dari website Pemerintah Kabupaten Tabanan (tabanankab.go.id). 

Demikian, semoga dengan Teknologi Informasi melalui website ini dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat luas sebagai wujud partisipasi di bidang pengawasan melalui pengawasan 

masyarakat (wasmas) guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Tabanan yang lebih baik 

pada masa yang akan datang. 
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