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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Inspektorat Provinsi Riau 

Inspektorat Provinsi Riau terbentuk dan banyak mengalami perubahan 

dalam perjalanannya hingga sekarang, perubahan tersebut didasarkan pada 

peraturan-peraturan yang banyak mengalami peninjauan kembali yang 

disesuaikan karena semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan 

penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah serta untuk meningkatkan 

penyelenggaraan pengawasan. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang 

mendasari perubahan-perubahan hingga membentuk Inspektorat Provinsi Riau 

sampai saat ini: 

1. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 1972; 

2. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 1972-1975 

3. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 226 Tahun 1975- 1979; 

4. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 226 Tahun 1979-1991 

5. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 110 Tahun 1991-2001 

6. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001 - 2007 

7. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007-2014 

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014 sampai sekarang 

Adapun sejarah singkat Kantor Inspektorat Provinsi Riau ini adalah 

Sebelum Tahun 1972 Pertama kali sebelum terbentuknya Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat, pengawasan fungsional dilakukan oleh salah satu dari 5 (lima) biro 



41 
 

pada Sekretariat Daerah yang saat itu bernama Sekretariat Wilayah Daerah 

(Sekwilda) Provinsi Riau yang berkedudukan di jalan Cut Nyak Dien. 

Tahun 1972 sampai dengan 1975 karena dibutuhkan akan penyelenggaraan 

pengawasan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan roda pembangunan 

maka Biro Pengawasan memisahkan diri dari lingkungan Sekretariat Wilayah 

Daerah (Sekwilda) dan membentuk unit tersendiri yang dinamakan Inspektorat 

Daerah (Irda) sesuai Keputusan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 1972. 

Tahun 1975 sampai dengan 1979 bersama dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 226 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, 

maka Inspektorat Daerah merubah nama menjadi Inspektorat Wilayah Daerah 

(Irwilda) Inspektorat Wilayah Daerah ini terdiri dari: 

a. Bagian Tata Usaha 

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Agraria 

c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Peralatan 

d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan 

e. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Politik dan Kepegawaian 

f. Inspektur Pembantu Bidang Umum 

Tahun 1979 sampai dengan 1991 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No.219 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Maka Inspektorat 

Wilayah Daerah (Irwilda) dirubah menjadi Inspektorat Wilayah Propinsi 

(Itwilprop) pada dasawarsa ini Inspektorat Wilayah Propinsi terdiri dari: 

a. Bagian Tata Usaha 

b. Inspektur Pembantu Pemerintah dan Agraria 
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c. Inspektur Pembantu Keuangan 

d. Inspektur Pembantu Perlengkapan dan Peralatan 

e. Inspektur Pembantu Badan Usaha Daerah 

f. Inspektur Pembantu Pembangunan 

g. Inspektur Pembantu Sosial Politik dan Kepegawaian 

h. Inspektur Pembantu Perekonomian, Kesehatan dan Kesejahteraan 

Tahun 1991 sampai dengan 2001 dalam perkembangan selanjutnya dengan 

semakin meningkat dan kompleksnya tugas-tugas umum Pemerintahan dan 

Pembangunan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyempurnaan 

Organisasi serta tata kerja Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop) Daerah 

Tingkat I, maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 

1991 dengan bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Bagian Tata Usaha 

b. Inspektur Pembantu Bidang Pertanian 

c. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Politik 

d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial 

e. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur 

f. Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan 

g. Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan 

h. Inspektur Pembantu Badan Usaha Milik Negara 

Tahun 2001 sampai dengan 2007, Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Riau 

Nomor 16 Tahun 2001yang berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2001 sebagaimana 
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diamanatkan UU Nomor 22 Tahun 1999 PP nomor 84 Tahun 2000 maka 

dibentuklah beberapa badan diantaranya Bawasda sebagai perubahan dari 

Itwilprop kemudian tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 

yaitu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 dan dengan 

berdasarkan Peraturan di atas Bawasda. 

4.2 Visi Dan Misi  

4.2.1 Visi 

Menjadikan Lembaga Internal yang profesional dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan andal di provinsi Riau. 

4.2.2 Misi 

Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaran pemerintah Daerah. 

4.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tupoksi Inspektorat Provinsi Riau 

Organisasi adalah suatu sistem saling pengruh mempengaruhi antara orang 

dalam kelompok kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. 

Dalam mencapai tujuannya suatu organisasi tidak akan mampu melaksanakannya 

secara individual melainkan harus bekerjasama. Organisasi dapat diibaratkan 

sebagai suatu kesatuan yang terdapat dalam suatu bangunan yang sama antara 

elemen yang satu dengan yang lainnya harus saling mendukung agar bangunan 

tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Bagan organisasi yaitu penggambaran secara grafik yang menggambarkan 

struktur kerja dari suatu struktur organisasi. Bagan organisasi hanya dapat 

menunjukkan hubungan wewenang yang formal saja namun tidak dapat 
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menggambarkan seberapa besar wewenang, tanggung jawab, dan deskripsi 

pekerjaan yang terinci. 

Sedangkan tujuan yang pasti dari setiap instansi maupn perusahaan baik 

negeri maupun swasta dengan adanya struktur organisasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas 

2. Adanya tujuan dari organisasi yang jelas 

3. Adanya jenjang organisasi yang nyata dan jelas 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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1. Inspektur Provinsi Riau 

Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur yang mempunyai tugas pokok 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di provinsi 

riau dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan. 

Fungsi:  

a. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas inspektorat provinsi riau 

b. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan. 

c. Pemberian pertimbangan kepada gubernur berkaitan dengan pelaksanaan 

pemeriksaan, pengujian,penilaian dan pengusutan. 

d. Penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja di lingkungan 

pemerintahan provinsi Riau. 

e. Perencanaan program pengawasan. 

f. Pemeriksaan,pengusutan kebenaran laporan,pengaduan terhadap 

penyimpangan,penyalahgunaan, pengujian dan penilaian dalam tugas 

pengawasan dan urusan lainnya yang menjadi kewenangan dan petunjuk 

gubernur. 

g. Pengelolaan sumber daya aparatur,keuangan,sarana dan prasarana 

inspektorat. 

h. Pelayanan stekhnis Administratif dan Fungsional 

2. Sub Bagian Perencanaan. 

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang 

perencanaan pengawasan. 
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Fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan 

fasilitasi lingkup Inspektorat 

b. Penyusunan Anggaran Inspektorat 

c. Penyiapan Laporan dan Statistik Inspektorat. 

d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan 

e. Penyiapan Dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 

f. Pengelolaan Administratifsub bagian perencanaan. 

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja sub bagian 

perencanaan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan 

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian 

Yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di 

bidang evaluasi dan pelaporan. 

Fungsi: 

a. Pengiventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

b. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan 

c. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan  

d. Penyusunan statistik hasil pengawasan 

e. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan. 

f. Penyiapan bahan, pengadministrasian dan penyusunan laporan hasil 

pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan. 
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g. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang evaluasi dan pelaporan 

h. Penghimpunan/pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil 

pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan 

i. Memfasilitasi audit eksternal 

j. Pengelolaan pemutakhiran data 

k. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan inspektorat 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Sub Bagian Administrasi dan Umum 

Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh seorang kepala Sub 

Bagian Yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat 

dibidang pengelolaan administrasi dan umum. 

Fungsi: 

a. Pengelolaan urusan tata usaha,surat menyurat,dan kearsipan. 

b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi,pengkajian dan analisis pelaporan 

inventarisasi,pengkajian dan analisis pelaporan inspektorat 

c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga meliputi 

penerimaan,pencatatan, penyimpanan,pendistribusian perlengkapan. 

d. Pemeliharaan serta pengendalian barang-barang inventaris  Inspektorat 

e. Pengelolaan urusan kepegawaian 

f. Pengelolaan urusan keuangan 

g. Pengelolaan ketertiban dan keamanan di lingkungan inspektorat. 

h. Pelaksanaan monitorin,evaluasi dan pelaporan inspektorat 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 



48 
 

5. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Keuangan 

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang 

inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

inspektorat dibidang audit dan pengawasan keuangan. 

Fungsi:  

a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja pengawasan dibidang keuangan 

b. Perumusan kebijakan dan petunjukjteknis audit dan pengawasan dibidang 

keuangan  

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang keuangan 

d. Pemberian petunjuk,mengawasai dan membimbing pelaksanaan tugas 

pengawasan  dibidang keuangan. 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang 

keuangan 

f. Penyelenggaran pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan dibidang keuangan 

g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

6. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang pemerintahan. 

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang 

inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

inspektorat dibidang audit dan pengawasan pemerintahan. 

Fungsi:  
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a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja pengawasan dibidang pemerintahan 

b. Perumusan kebijakan dan petunjukjteknis audit dan pengawasan dibidang 

pemerintahan  

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pemerintahan 

d. Pemberian petunjuk,mengawasai dan membimbing pelaksanaan tugas 

pengawasan  dibidang pemerintahan. 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang 

pemerintahan  

f. Penyelenggaran pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan dibidang pemerintahan 

g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan 

h. Penyiapan bahan audit dan pengawasan dibidang pemerintahan 

i. Pengawasan terhadap penyelenggaran urusan pemerintah provinsi 

dibidang pemerintahan  

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

7. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang pembangunan. 

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang 

inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

inspektorat dibidang audit dan pengawasan pembangunan. 

Fungsi:  

a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja pengawasan dibidang pembangunan 
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b. Perumusan kebijakan dan petunjukjteknis audit dan pengawasan dibidang 

pembangunan 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang pembangunan 

d. Pemberian petunjuk,mengawasai dan membimbing pelaksanaan tugas 

pengawasan  dibidang pembangunan 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang 

pembangunan 

f. Penyelenggaran pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan dibidang pembangunan 

g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan 

h. Penyiapan bahan audit dan pengawasan dibidang pembangunan 

i. Pengawasan terhadap penyelenggaran urusan pemerintah provinsi 

dibidang pembangunan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

8. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Ekonomi. 

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang 

inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

inspektorat dibidang audit dan pengawasan Ekonomi. 

Fungsi:  

a. Pengusulan dan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja pengawasan dibidang Ekonomi 

b. Perumusan kebijakan dan petunjukjteknis audit dan pengawasan dibidang 

Ekonomi 
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c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dibidang Ekonomi 

d. Pemberian petunjuk,mengawasai dan membimbing pelaksanaan tugas 

pengawasan  dibidang Ekonomi 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan audit dibidang 

Ekonomi 

f. Penyelenggaran pemeriksaan ,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan dibidang Ekonomi 

g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang Ekonomi 

h. Penyiapan bahan audit dan pengawasan dibidang Ekonomi 

i. Pengawasan terhadap penyelenggaran urusan Pemerintah Provinsi 

dibidang Ekonomi 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

9. Jabatan Fungsional Inspektorat 

Jabatan Fungsional Inspektorat terdiri ataspengawas pemerintahan dan 

auditor 

a. Pengawas Pemerintahan 

Tugas pokok pengawas pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan 

dan evaluasi atas penyelenggaran tekhnis urusan pemerintahan diluar 

pengawasan keuangan,yang meliputi pengawasan atas pembinaan 

pelaksanaan urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis 

dan bertanggung jawab kepada inspektur.wewenang pengawas 

pemerintahan adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap 
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orang,instansi pemerintah,badan usaha negara.sepanjang tidak 

bertentangan peraturan perundang-undangan. Pengawas pemerintahan 

dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kode etik pengawasan. 

b. Auditor 

Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan 

perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan tekhnis,pengendalian dan 

evaluasi pengawasan.Auditor yang melaksanakan tugas pokok harus 

mendapatkan surat tugas dari dan bertanggung jawab kepada inspektur 

dalam melaksanakan audit dan pengawasan. Auditor berkoordinasi dengan 

inspektur pembantu.dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang 

meliputi audit,evaluasi,reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain 

seperti konsultansi,sosialisasi,asistensi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai atas efesiensi dan efektifitas manajemen resiko, 

pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi,auditor 

berwewenang untuk: 

1) Memperoleh keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh unit 

yang diawasi dan pihak yang terkait. 

2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang 

milik negara,tempat pelaksanaan kegiatan,pembukuan dan tata usaha 

keuangan negara serta pemeriksaan terhadap perhitungan-

perhiotungan,surat-surat,bukti-bukti, rekening koran dan daftar 

lainnya. 

3) Yang terkait dengan penugasan. 
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4) Menetapkan jenis dokumen,data,serta informasi yang diperlukan 

dalam penugasan pengawasan 

5) Memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan 

pejabat instansi yang diawasi. 

6) Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor jika diperlukan. 

10. Organisasi dalam Lingkup Inspektorat 

Jenjang jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terdiri atasAuditor 

terampil dan Auditor Ahli 

Jenjang jabatan Fungsional: 

a. Auditor Terampil Pelaksana 

b. Auditor Terampil pelaksana lanjutan 

c. Auditor Penyelia. 

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli 

a. Auditor pertama 

b. Auditor Muda 

c. Auditor Madya 

d. Audor Utama 

 4.4 Aktifitas Organisasi 

Inspektorat Provinsi Riau merupakan Instansi Pemerintahan yang bergerak 

dibidang pengawasan guna menjaga asset negara.Inspektorat merupakan auditor 

internal yang menyediakan jasa kepada pemerintah umum terutama dalam bidang 

audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah. tugas internal 

auditor adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan 
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keuangan yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar yang telah 

ditentukan oleh Ikatan kuntan Indonesia (IAI) dan standar Akuntansi Pemerintah. 

Dalam menjalankan pekerjaannya Inspektorat beperan sebagai pembina 

instansi-instansi pemerintah dan unit unit kerja. Terutama dalam hal  pengamanan 

aset negara, efektifitas dan efisiensi dari operasional organisasi dan penjaminan 

terhadap laporan keuangan berjalan dan sesuai dengan standarnya, dan sekaliaan 

berperan sebagai auditor dan untuk itu  harus memperhatikan kualitas hasil 

pekerjaannya ,adapun aktifitas nya adalah: 

1. Melakukan Program Pengawasan 

2. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 

 


