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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Inspektorat Pekanbaru

Inspektorat kota Pekanbaru didirikan berdasarkan peraturan Mentri

Dalam Negri (PERMENDAGRI) No. 220 tahun 1979 tentang organisasi dan tata

kerja wilayah Kabupaten/Kota atas persetujuan KepalaBAKN.Inspektorat kota

pekanbaru berlokasi di jl.mustafa sari No.1, Pekanbaru, telp. (0761)35066.

4.2 Dasar Hukum dan Tugas Inspektorat

Landasan hukum dan tugas inspsektorat dalam pengawasan atas

penyelenggaran Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya BAB XII

(Pasal 217 s/d 223) ikhwal pembinaan dan pengawasan. Pasal 218

menyebutkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

meliputi (a). Pengawasan atas pealaksanaan urusan pemerintah dan daerah,

dan (b). Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah. Pengawasan atas pelaksanan oleh Aparat Pengawasan Interen

Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. PP no 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa, Inspektorat

kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap: (a). Pelaksanna urusan

pemerintah di daerah kabupaten/kota, (b) pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan dan, (c). Pelaksaan urusan Pemerintahan.
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3. PP no 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah pasal

49 ayat (6) disebutkan, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang

didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

4. PEMENDAGRI no 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan

atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. PEMENDAGRI no 08 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan

Mentri dalam negri no 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara

Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

6. PP no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah.

7. PERMENDAGRI no 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi

dan tata kerja Inspektorat.

8. PERDA no 09 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi,

kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.3 Visi dan Misi Inspektorat Pekanbaru

4.3.1 Visi

Visinya adalah “TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG

PROFESIONAL”
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1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan

rencana dan kententuan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional adalah prilaku Aparat Pemeriksa Interen Pemerintah yang

dilaksanakan sesuai dengan tugas , fungsi serta kode etiknya secara

objektif, transparan, akuntabel dan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan. Inspektorat Pekanbaru menyadari bahwa

keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota

Pekanbaru. Untuk itu Inspektorat Pekanbaru mempunyai cita-cita luhur

dalam melaksankan tugas pengabdian dibidang pengawasan. Cita-cita

tersebut adalah mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah

yang taaat aturan, transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang

profesional.

4.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan

pemerintah daerah yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan

melayani.

2. Menyelengaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah

Kota.

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.
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4. Mewujudakan manajemen pengawasan yang handal.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru

1. Tugas Pokok Inspektorat.

Inspektorat Kota Pekanbaru berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota

Pekanbaru. Inspektorat Pekanbaru merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksannan urusan Pemerintah di Daerah Kota

Pekanbaru.

2. Fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru

Disamping tugas pokok Inspektoratkota Pekanbaru juga

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perencanaan program pengawasan.

2) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan,

3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
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