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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Inspektorat Kota Bangkinang

Inspektorat Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan

Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat dan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Inspektorat

Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menentukan kebijakan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintah di Daerah Kabupaten Kampar, Kecamatan termasuk pelaksanaan

pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Inspektorat kabupaten Kampar berlokasi di jl. Pramuka no.16, Bangkinang,

telp. (0762) 20044.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 10 (1) Undang-undang Nomor
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32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang

oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Sementara

menurut pasal 10 (2), dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pemerintah

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32

tahun2004, Urusan wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. Pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. Penanganan bidang kesehatan;

6. Penyelenggaraan pendidikan;

7. Penanggulangan nasalah social;

8. Pelayanan bidang ketenaga kerja;

9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

10. Pengendalian lingkungan hidup;

11. Pelayanan pertanahan;

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. Pelayanan administrasi umum pemerintah;
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14. Pelayanan administrasi penanaman modal;

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.
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4.2.Struktur Organisasi
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4.2.1 Inspektur

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan

di bidang pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintah di Daerah Kabupaten, Kecamatan termasuk

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diuraikan diatas

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Merumuskan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang pengawasan

internal;

b) Melaksanakan pemeriksaan regular dan insidentil terhadap organisasi

tata laksana   keuangan, kepegawaian, perlengkapan (inventaris) dan

kekayaan daerah;

c) Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas, kewajiban dan

wewenang oleh organisasi Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai

dengan norma, standard an prosedur pemeriksaan yang berlaku;

d) Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan

daerah baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja

daerah atau bantuan pinjaman pihak lain;

e) Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat daerah dan

kesejahteraan pegawai;

f) Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP-3, untuk

mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan;
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g) Melaporkan dan mempertanggungjawaban tugas Inspektorat secara

taktis operasionil dan teknis administrasi kepada Kepala Daerah;

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan bidangnya.

4.2.2 Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretariat yang mempunyai

tugas pokok membantu Inspektur menyelenggarakan  kegiatan umum dan

kepegawaian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di lingkungan

Inspektorat Kabupaten Kampar, menyiapkan bahan koordinasi

pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional

kepada semua unsure di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kampar.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan petunjuk dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Mengatur dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta penataan

arsip;

c) Memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap penyusunan rencana

anggaran;

d) Mengatur dan memberikan bimbingan terhadap penyusunan program

kerja;

e) Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian;

f) Mengatur penyediaan peralatan kantor, perbaikan gedung, penggunaan

material perawatan kendaraan dinas;
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g) Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah

secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan sesuai hasil

koordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan

Inspektur;

h) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dan lain-lain.

4.2.3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan di pimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

tugas pokok pada bagian umum, kepegawaian dan keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

b) Pengelolaan surat menyurat, penataan arsip dan administrasi

kepegawaian;

c) Mendistribusikan surat-surat masuk ke bidang-bidang;

d) Mempersiapkan kebutuhan peralatan dan alat tulis kantor;

e) Menyiapkan tempat atau ruangam rapat untuk acara yang diadakan

oleh Inspektorat;

f) Menerima dan menyeleksi tamu Inspektorat;

g) Melaksanakan pengadaan perbaikan atau pemeliharaan barang

inventaris;

h) Melaksanakan pengelolaan barang inventaris dalam penguasaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar;
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i) Menyiapkan dan memelihara data pegawai;

j) Menyiapkan urutan kenaikan pangkat, berkala, cuti, alih jabatan,

pendidikan dan pelatihan;

k) Membuat DUK, pengisian DP-3 dan model C;

l) Menyiapkan bahan pemberhentian dan pensiunan pegawai;

m) Menyiapkan dan membuat rakap daftar hadir;

n) Membuat laporan pelaksanaan tugasdi bidangnya kepada Skretaris;

o) Menyusun rencana kegiatan keuangan;

p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Skretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

4.2.4 Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepela

Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan punyusunan

dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan, menghimpun

dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi

dan pengolahan data pengawasan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan data,

berdasarkan petunjuk serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasrkan

ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan

tugas pengawasan;
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c) Mengkoordinasikan penyiapan rencana atau program kerja

pengawasan dan fasilitasi;

d) Menyiapkan laporan dan stasistik Inspektorat;

e) Menyiapkan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya;

f) Melaporkan pelaksanaan tugas, baik secara lisan maupun tertulis

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada

Inspektur;

g) Menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;

h) Memberikan penilaian kepada staf dengan DP-3, untuk mengetahui

prestasi dan dedikasi staf;

i) Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya;

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Skretariat sesuai dengan

bidang tugasnya.

4.2.5 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan,

menghimpun, mengolah, menilai, dan menyiapkan laporan hasil

pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi

pengaduan masyarakat serta penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian evaluasi dan pelaporan

berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
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b) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan

ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan

tugas pengawasan;

c) Menginventariskan hasil pengawasn dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

d) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;

e) Melaksankan evaluasi laporan hasil pengawasan;

f) Menyusun statstik hasil pengawasan;

g) Menyusun telaahan staf sesuai bidang tugasnya;

h) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai

wujud pertanggungjawaban aparatur sesuai dengan visi, misi dan

tujuan organisasi;

i) Melaporkan pelaksanaan tugas, baik secara lisan maupun tertulis

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada

Inspektur;

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan

bidang tugasnya.

4.2.6 Inspektur Pembantu

Inspektur pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur

dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di

Daerah Kabutaten, Kecamatan termasuk pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemarintah Desa atau Kelurahan di wilayah kerjanya.
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Uraian tugas sebagaimana dimaksud atas adalah :

a) Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan pada masing-

masing wilayah kerja yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b) Melakukan pengawasan terjadap tim yang diperintah oleh Inspektur

untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan;

c) Melakukan bimbingan serta mengkoordinasikan tugas-tugas yangtelah

diberikan kepada anggota serta melaporkannya kepada Inspektur;

d) Mengkoordisikan tugas-tugas yang diberikan oleh Inspektur dalam

rangka pemeriksaan dan pengawasan di lapangan kepada Obrik dan

melaporkan kepada Inspektur;

e) Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan pada wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu

sesuai arahan Inspektur;

f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada masing-masing

wilayah kerja Inspektur Pembantu;

g) Membuat usulan program kerja pengawasan tahunan sesuai masing-

masing wilayah kerja Inspektur Pembantu;

h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk bahan

pengambilan keputusan;

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan

bidang tugasnya.
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4.2.7 Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional auditor

dan jabatan fungsional pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah

(JFP2UPD).

Fungsional auditor mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Melakukan review laporan keuangan;

b) Melakukan audit keuangan dan asset dalam rangka penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan di daerah;

c) Melaporkan pelaksanaan tugas, baik lisan maupun tertulis sebagai

wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada Inspektur;

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan

Inspektur.

Jabatan fungsional pejabat pengawas urusan pemerintah daerah

(JFP2UPD) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan

pemerintahan daerah dan kasus-kasus khusus dalam penyelenggaraan,

kesejahteraan social dan kemasyarakatan dannpembangunan.

4.3.Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Kampar

Inspektorat Kabupaten Kampar memiliki visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pengawasan Internal Profesional dan Akuntabel dalam Rangka

Mewujudakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2016”.
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Adapun misi Inspektorat Kabupaten Kampar adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan

2. Menumbuhkan kembangkan budaya pengawasan dilingkungan aparatur

pemerintah daerah yang taat terhadap hokum dan perundang-undangan

3. Mendorong terlaksananya pemerintah daerah kabupaten Kampar yang

bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan

pelayanan prima


