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BAB   I  

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang  

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif  untuk 

kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya 

dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesua i 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Acuan utama penyusunan Renstra SKPD adalah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan 

Rencana Program Indikatif  Kepala Daerah/ Wakil Kepala 

Daerah terpil ih yang telah disampaikan kepada masyarakat 

pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dan dalam tahapan 

kampanye pemil ihan pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah secara langsung.  

Renstra SKPD berisi Visi, Misi,  Tujuan  dan sasaran, 

Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh 

Inspektorat  Kota Tebing Tinggi kurun waktu 2011 –  2016. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Renstra Inspektorat disusun dengan maksud 

menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk 
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melaksanakan program dan kegiatan selama kurun 

waktu 2011 –  2016. 

Berdasarkan pert imbangan ini maka Renstra SKPD 

disusun dengan maksud sebagai berikut :  

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan 

pembangunan dan pengawasan serta terciptanya 

efektivitas dan ef isiensi alokasi sumber daya dalam 

pengawasan daerah; 

2. Menghasilkan rumusan strategi,  arah kebijakan dan 

program pembangunan kota yang terarah, efektif , ef isien 

dan terpadu yang  

3. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur 

Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan 

selama kurun waktu lima tahun.  

4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Inspektorat  dalam 

mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan 

kegiatan.  

5. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Inspektorat 

memahami dan menilai program dan kegiatan 

operasional tahunan dalam rentang waktu l ima tahunan.  

1.3 Landasan Hukum  

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;  
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4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali , terakhir dengan Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat 

dan Pemerintahan Daerah;  

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
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Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  

16. Peraturan Presidan Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2010-2014; 

17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 

2016; 

18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Sebaga imana Telah 

Diubah  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tenteng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

 

1.4  Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 
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1.1 Latar Belakang  

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Landasan Hukum 

1.4  Sistematika Penulisan.  

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi   

SKPD  

2.2 Sumber Daya SKPD 

2.3  Kinerja Pelayanan SKPD 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan SKPD 

 BAB III  : ISU –  ISU STRATEGIS BERDASARKAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

   3.1  Identif ikasi permasalahan berdasarkan      

     Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

   3.2  Telaah Visi, Misi dan Program Kepala  

          Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

      Terpil ih 

   3.3 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian  

         Lingkungan Hidup Strategis  

   3.4  Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV     :  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1 Visi dan Misi SKPD 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

4.3 Strategi dan kebijakan SKPD 

4.4 Strategi 

4.5 Kebijakan 
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BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, 

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG 

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 

SKPD 
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 

 

Bagan Struktur Organisasi   Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah 

Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota 

Tebing Tinggi sebagai berikut :  

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPEKTUR 

 

 

 

 

Inspektur  Pemb antu  

Bid .Pemerin t ahan ,Pe

r tan ahan ,Kesa tu an  

dan  Per l indungan  

Masyarakat  

Inspektur  

Pembantu Bidang 

Pembangunan  

 

Inspektur  Pembantu  

Bid .Bad an  Usaha  

Daerah ,Perekono mia

n  Daerah  dan  

Kesej ah teraan  Rakya t  

Sek s i  Pen ga was  

B id .Pem er in t ah an  

Umu m d an  Pe r t an ah an  

Sek s i  Pen ga was  

B id .Kesa tu an  Ban gsa  
d an  Per l i n d u n gan  

Ban gsa  

Sek s i  Pen ga wasan  

B id .Ap ara tu r ,Hu k u m 
d an  Peru n d an g-

u n d an gan  

 

SEKRETARIAT 
 

SUB BAGI AN 

EVALU ASI  DA N 

PELAPORA N  

SUB BAGI AN 

ADM INI STRA SI  

DAN UM UM  

 
SUB BAGI AN 

PERENC AN AA N  

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

Inspektur  Pemb antu  

Bidan g 

Keu angan ,Asset  d an  

Baran g Daerah  

Sek s i  Pen ga was  

B id .Pen g e lo laan  

Keu an gan  

Sek s i  Pen ga was  

B id .Pemb an gu n an  
Kota  d an  

Pe rh u b u n gan  

Sek s i  Pen ga wasan  

B id .Peru sah aan  
Dae rah  d an  Usah a  

Dae rah  

Sek s i  Pen ga wasan  

B id .Perh i t u n gan  d an  
Pe lak san aan  

An gga ran  Da erah  

Sek s i  Pen ga was  

B id .Pro g .Ban tu an  
Pemb an gu n an  Kota  d an  

Pr o yek  Ban tu an  

Pemb an gu n an  

Sek s i  Pen ga wasan  

B id .Per ek on omian  

Dae rah  

Sek s i  Pen ga wasan  

B id .Ass e t  d an  Ba ran g  

Dae rah  

Sek s i  Pen ga wasan  

B id .  Kes ej ah t e raan  

Rak ya t  

Sek s i  Pen ga was  

B id .Peru mah an ,P emu k
iman ,Pe r t an i an  d an  

Lin gk u n gan  Hid u p  
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 Tugas dan Fungsi  

1. Tugas Pokok : 

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan Melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di 

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

kelurahan. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat 

menyelenggarakan   fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan 

umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta 

keuangan; 

b. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang 

pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan 

aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat 

serta keuangan;  

c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang 

pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan 

aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat 

serta keuangan;  

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian 

tugas bidang pengawasan;  

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama 

teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan 

bidang pengawasan umum, yang meliputi 

pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan 

kesejahteraan rakyat serta keuangan;  
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f . Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan umum. 

g. Pengelolaan sekretariat Inspektorat;  

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 

oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.  

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

tersebut di atas merupakan mandat  yang harus di laksanakan, 

sebagaimana maksud pada Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 

14 Tahun 2008 jo. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi,  Tata Kerja dan Rincian 

Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, sebagai berikut 

: 

1. Inspektur 

o Memimpin pelaksanaan tugas Inspektorat  

o Menyusun rencana dan program kerja di bidang 

pengawasan  

o Mendistr ibusikan pekerjaan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan.  

o Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

bawahan.  

o Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil  

kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja  

o Merumuskan kebijakan dan fasil itasi di bidang 

pengawasan  

o Merumuskan petunjuk teknis pembinaan di bidang 

pengawasan  

o Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian 

dan penilaian tugas pengawasan  

o Mengarahkan dan mengevaluasi hasil kegiatan 

pelaksanaan tugas pengawasan  
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o Merumuskan kebijakan dibidang pengawasan untuk 

diproses serta sebagai bahan pengambilan keputusan 

lebih lanjut.  

o Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas 

pengawasan dengan pejabat dan atau/instansi terkait  

o Melaksanakan pengkajian, pembahasan dengan 

bawahan tentang hasil  pengawasan regular, audit  

khusus, berdasarkan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan maupun Non Program Kerja Pengawasan 

Tahunan. 

o Melayani, menanggapi dan menindaklanjut i  

pengaduan masyarakat, pemberitaan media massa 

tentang hambatan, penyimpangan dan 

penyalahgunaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan BUMD  

o Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga 

Pengawasan Eksternal dan Internal baik di t ingkat 

Pusat maupun Propinsi  

o Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai 

dengan kewenangannya  

o Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)  dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  

o Melaksanakan koordinasi dengan instans i terkait  

o Memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas Inspektorat  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  
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2. Sekretaris 

o Memimpin pelaksanaan tugas  

o Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program 

kerja Inspektorat  

o Mendistr ibusikan pekerjaan dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan  

o Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

bawahan  

o Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil  

kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas ker ja dan bekerja secara efektif  dan 

ef isien  

o Mengontrol pengisian daftar hadir pegawai dan 

kedisplinan pegawai selanjutnya dilaporkan kepada 

Inspektur  

o Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di 

l ingkungan Inspektorat yang meliputi pengelolaan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

keuangan, kearsipan serta kerumahtanggaan  

o Memfasilitasi pelayanan di bidang ketatausahaan 

lingkup Inspektorat  

o Menelit i set iap surat/naskah dinas yang akan 

disampaikan kepada pimpinan baik untuk 

ditandatangani atau sebagai bahan 

laporan/masukan/permintaan petunjuk, kecuali  

naskah yang bersifat rahasia/khusus/pribadi  

o Menghimpun data, informasi dan dokumentasi 

sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  

o Mempersiapkan dan membuat konsep naskah dinas 

dan naskah rancangan produk hukum daerah di 
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bidang pengawasan daerah sesuai kewenangannya 

dan/atas instruksi/disposisi Inspektur  

o Mengkoordinasikan penysusunan laporan kegiatan 

secara periodik dan insidenti l  

o Mengkoordinasikan bahan yang dibutuhkan dalam 

penyususnan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  

o Memberi saran, pertimbangan, masukan dan 

informasi kepada Inspektur  

o Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Sekretariat  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  

 

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

o Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Perencanaan  

o Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian 

Perencanaan  

o Menyusun rencana dan program kerja Inspektorat  

o Mendistr ibusikan pekerjaan dan petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan  

o Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja  

o Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan 

dengan Sub Bagian Perencanaan  

o Menyusun Pedoman dan petunjuk teknis perencanaan 

pelaksanaan audit  

o Menyiapkan, menyusun bahan rencana program kerja 

dan kegiatan Inspektorat berdasarkan data bahan 

dari Inspektur Pembantu, dan Kepala Seksi Pengawas 
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yang ada di l ingkungan Inspektorat serta menerbitkan 

surat perintah pelaksanaan audit.  

o Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur 

Pembantu, dan Kepala Seksi Pengawas dalam 

menyusun jadwal pelaksanaan audit pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD)  

o Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur 

Pembantu, dan Kepala Seksi Pengawas dalam 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencaana Kerja (Renja) 

Inspektorat  

o Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur 

Pembantu, dan Kepala Seksi Pengawas dalam 

menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT), Audit Khusus (Non PKPT) dan Pemutakhiran 

Data  

o Menyusun konsep Surat Perintah dan Produk Hukum 

dalam rangka pelaksanaan audit regular, audit  khusus 

dan atau audit insidentil lainnya  

o Mempersiapkan rencana audit regular, audit  khusus 

dan audit insidentil  lainnya  

o Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA  

o Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  
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4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  

o Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan  

o Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian 

Evaluasi dan Pelaporan  

o Mendistr ibusikan pekerjaan dan member petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan  

o Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja  

o Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan 

dengan Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan  

o Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur 

Pembantu, Kepala Seksi Pengawas dalam menyusun 

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan 

Semester dan Laporan Tahunan Lingkup Inspektorat  

o Melaksanakan koordinasi dengan Tim Audit dalam 

mengevaluasi t indak lanjut hasil audit  

o Menginventarisasi hasil pengawasan  

o Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan 

hasil  pembinaan dan/atau pemeriksaan, pengujian, 

penilaian dan pengusutan  

o Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data hasil  

audit APFP Internal maupun eksternal  

o Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

dengan unsur terkait di l ingkungan Inspektorat  

o Menyusun laporan kegiatan pengawasan serta 

merekap/menyimpulkan dan menyelesaikan hasil 

t indak lanjut laporan hasil  audit  

o Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut 

hasil pengawasan  
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o Mengadministrasikan laporan hasil  pengawasan  

o Menyelenggarakan kerjasama pengawasan  

o Membuat Laporan triwulan, tahunan dan insidenti l 

l ingkup Inspektorat  

o Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA  

o Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  

 

5. Kepala Sub Bagian Adminstrasi dan Umum 

o Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Administrasi dan Umum  

o Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian 

Administrasi dan Umum  

o Mendistr ibusikan pekerjaan dan member petunjuk 

pelaksanaan tugas kepda bawahan  

o Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja  

o Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan 

dengan Sub Bagian Adminstrasi dan Umum  

o Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat 

menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan  

o Menyelenggarakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian, meliputi :penyususan Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), Daftar Nomitanif  Pegawai, 

menyiapkan DP3, Surat Keterangan Untuk 

Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM-TK), 

Usulan Kenaikan Pangkat, Usulan Kenaikan Gaji 
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Berkala, Usulan Pembuatan Kartu Istr i/Suami 

(KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (Karpeg), Asuransi 

Kesehatan (Askes), dan administrasi kepegawaian 

lainnya  

o Mengusulkan dan merencanakan peningkatan sumber 

daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 

fungsional,  pelat ihan keterampilan dan lain -lain  

o Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan 

pemeliharaan asset l ingkup Inspektorat  

o Menghimpun data Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

lain dalam l ingkup Inspektorat sebagai bahan 

dokumentasi kepegawaian  

o Membimbing dan mengendalikan kegiatan 

pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan 

kerumahtanggaan  

o Membimbing dan mengendalikan pengelolaan 

perlengkapan dan pemeliharaan asset l ingkup 

Inspektorat  

o Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), 

Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan 

pengadaan barang lingkup Inspektorat.  

o Menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA  

o Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi dan 

Umum  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya  
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6. Inspektur Pembantu Bidang pemerintahan, 

Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat.  

o Melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Bidang 

Pemerintahan, Pertanahan, kesatuan Bangsa dan 

Perl indungan Masyarakat  

o Menyusun Rencana dan program kerja Inspektur 

Pembantu Bidang Pemerintahan, Pertanahan, 

Kesatuan Bangsa dan Perl indungan Masyarakat  

o Merumuskan pedoman dan Petunjuk teknis 

pembinaan dan pengawasan di bidang 

Pemerintahan, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan 

Perl indungan Masyarakat  

o Mengevaluasi Pelaksanaan audit  dan pengawasan 

lingkup bidang Pemerintahan, Pertanahan, 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.  

o Mengkaji dan menelit i usulan program kerja 

pengawasan tahunan untuk diproses lebih lanjut  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan bidang pemerintahan, pertanahan, 

kesatuan bangsa dan perl indungan masyarakat  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

otonomi daerah, kecamatan dan kelurahan  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan dibidang aparatur pada perangkat 

daerah yang meliputi pelayanan perij inan  

o Mengarahkan penyusunan laporan hasil audit 

regular (PKPT), audit khusus (Non PKPT) dan audit 

insidentil  lainnya dibidang masyarakat  
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o Memantau pelaksanaan penyelesaian kerugian 

Negara/Daerah pada lingkup bidang pemerintahan, 

pertanahan, kesatuan bangsa dan perlindungan 

masyarakat.  

o Merumuskan dan mengarahkan penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

o Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  

o Memberikan saran dan pert imbangan kepada 

atasan  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang 

Pemerintahan, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan 

Perl indungan Masyarakat  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  

 

7. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan, Asset dan 

Barang Daerah 

o Melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Bidang 

Keuangan, Asset dan Barang Daerah  

o Menyusun Rencana dan program kerja Inspektur 

Pembantu Bidang Keuangan, Asset dan Barang 

Daerah  

o Merumuskan pedoman dan Petunjuk teknis 

pembinaan dan pengawasan di bidang Keuangan, 

Asset dan Barang Daerah  

o Mengevaluasi Pelaksanaan audit dan pengawasan 

lingkup bidang keuangan, asset dan barang daerah 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.  

o Mengkaji dan menelit i usulan program kerja 

pengawasan tahunan untuk diproses lebih lanjut  
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o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan administrasi, pengelolaan anggaran, 

kegiatan administrasi keuangan, penggalian PAD, 

pelayanan peri j inan serta anggaran yang diperoleh 

melalui dana perimbangan  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan bidang keuangan, asset dan barang 

daerah yang berlaku pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk diproses lebih lanjut  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan terhadap pendapatan daerah yang 

meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, lain-lain Asli Pendapatan Daerah yang 

sah  

o Mengarahkan penyusunan laporan hasil audit 

regular (PKPT), audit khusus (Non PKPT) dan audit 

insidentil lainnya dibidang keuangan, asset dan 

barang daerah untuk diproses lebih lanjut sebagai 

bahan kebijakan pimpinan  

o Mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil 

audit baik audit  regular (PKPT), Non PKPT, 

maupun audit khusus dalam l ingkup bidang 

keuangan, asset dan barang daerah  

o Mengendalikan pelaksanaan penyelesaian kerugian 

Negara/Daerah pada lingkup bidang keuangan, 

asset dan barang daerah  

o Merumuskan dan mengarahkan penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

o Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  
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o Memberikan saran dan pert imbangan kepada 

atasan  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang 

Keuangan, asset dan barang daerah  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  

 

8. Inspektur Pembantu Bidang Badan Usaha Daerah, 

Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat  

o Melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Bidang 

Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan 

Kesejahteraan Rakyat  

o Menyusun Rencana dan program kerja Inspektur 

Pembantu Bidang Usaha Daerah, Perekonomian 

Daerah dan Kesejahteraan Rakyat  

o Merumuskan kebijakan pimpinan dibidang badan 

usaha daerah, perekonomian daerah dan 

kesejahteraan rakyat.  

o Merumuskan pedoman dan Petunjuk teknis 

pembinaan dan pengawasan di bidang badan usaha 

daerah, perekonomian daerah dan kesejahteraan 

rakyat  

o Mengevaluasi Pelaksanaan audit dan pengawasan 

lingkup bidang badan usaha daerah, perekonomian 

daerah dan kesejahteraan rakyat dalam upaya 

meningkatkan produktivitas kerja.  

o Mengkaji dan menelit i usulan program kerja 

pengawasan tahunan untuk diproses lebih lanju t  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan bidang badan usaha daerah, 

perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat  
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o Melakukan pemeriksaan terhadap BUMD  

o Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Pengawas 

BUMD dalam hal pelaksanaan pengawasan 

pengelolaan BUMD serta keuangan BUMD  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan penyelesaian 

kerugian Negara/Daerah pada lingkup bidang 

badan usaha daerah, perekonomian daerah dan 

kesejahteraan rakyat  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan tindak lanjut 

atas hasil  audit  baik audi t regular (PKPT), Non 

PKPT maupun audit khusus dalam l ingkup bidang 

badan usaha daerah, perekonomian daerah dan 

kesejahteraan rakyat  

o Mengarahkan penyusunan laporan hasil audit 

regular (PKPT), audit khusus (Non PKPT) maupun 

audit khusus dalam lingkup bidang badan usaha 

daerah, perekonomian daerah dan kesejahteraan 

rakyat  

o Mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil 

audit baik audit  regular (PKPT), Non PKPT, 

maupun audit khusus dalam l ingkup bidang 

keuangan, asset dan barang daerah  

o Mengendalikan pelaksanaan penyelesaian kerugian 

Negara/Daerah pada lingkup bidang keuangan, 

asset dan barang daerah  

o Merumuskan dan mengarahkan penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

o Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  

o Memberikan saran dan pert imbangan kepada 

atasan  
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o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang 

badan usaha daerah, perekonomian daerah dan 

kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  

 

 

9. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan 

o Melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Bidang 

Pembangunan  

o Menyusun Rencana dan program kerja Inspektur 

Pembantu Bidang Pembangunan  

o Merumuskan kebijakan pimpinan dibidang 

pembangunan  

o Merumuskan pedoman dan Petunjuk teknis 

pembinaan dan pengawasan di bidang 

pembangunan  

o Mengevaluasi Pelaksanaan audit dan pengawasan 

lingkup bidang pembangunan dalam upaya 

meningkatkan produktivitas kerja.  

o Mengkaji dan menelit i usulan program kerja 

pengawasan tahunan untuk diproses lebih lanjut  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

perencanaan pembangunan, penelit ian dan 

pengembangan, statist ik, perhubungan, komunikasi 

dan informatika, pekerjaan umum (binamarga, 

pengairan, cipta karya dan tata ruang), 

perhubungan  
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o Mengendalikan teknis pelaksanaan audit dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa sesuai ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan tindak lanjut 

atas hasil  audit  baik audit regular (PKPT), Non 

PKPT maupun audit khusus dalam l ingkup bidang 

pembangunan  

o Mengarahkan penyusunan laporan hasil audit 

regular (PKPT), audit khusus (Non PKPT) maupun 

audit khusus dalam lingkup bidang pembangunan  

o Mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil 

audit baik audit  regular (PKPT), Non PKPT, 

maupun audit khusus dalam l ingkup bidang 

pembangunan  

o Mengendalikan teknis pelaksanaan penyelesaian 

kerugian Negara/Daerah pada lingkup bidang 

pembangunan  

o Merumuskan dan mengarahkan penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

o Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkai t  

o Memberikan saran dan pert imbangan kepada 

atasan  

o Menyusun laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang 

pembangunan  

o Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.  
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10. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan 

Umum, dan Pertanahan 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit kinerja bidang pemerintahaan umum 

dan pertanahan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit atas aspek keuangan tertentu bidang 

pemerintahan umum dan pertanahan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit untuk tujuan tertentu bidang 

pemerintahan umum dan pertanahan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit khusus/investigasi/berindikasi t indak 

pidana korupsi di bidang pemerintahan umum dan 

pertanahan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan evaluasi bidang pemerintahan 

umum dan pertanahan umum  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan reviu bidang pemerintahan umum 

dan pertanahan umum  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan pemantauan bidang pemerintahan 

umum dan pertanahan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan pengawasan lain sesuai l ingkup 

tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan 

perencanaan, pengordinasian, pengendalian dan 

evaluasi pengawasan.  
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11. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit kinerja bidang kesatuan bangsa dan 

perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit atas aspek keuangan tertentu bidang 

kesatuan bangsa dan perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit untuk tujuan tertentu bidang kesatuan 

bangsa dan perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam audit khusus/investigasi/berindikasi t indak 

pidana korupsi di bidang kesatuan bangsa dan 

perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan evaluasi bidang kesatuan bangsa 

dan perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan reviu bidang kesatuan bangsa dan 

perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan pemantauan bidang kesatuan 

bangsa dan perl indungan masyarakat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam kegiatan pengawasan lain sesuai l ingkup 

tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana 

dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan 

perencanaan, pengordinasian, pengendalian dan 

evaluasi pengawasan.  
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12. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Aparatur, 

Hukum dan Perundang-undangan 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang aparatur, 

hokum dan perundang-undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang aparatur, hukum dan perundang-

undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang aparatur, hukum dan perundang-

undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang aparatur, hukum dan 

perundang-undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

aparatur, hukum dan perundang-undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang aparatur, 

hukum dan perundang-undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

aparatur, hukum dan perundang-undangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan.  

 

13. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pengelolaan 

Keuangan 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

pengelolaan keuangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang pengelolaan keuangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang pengelolaan keuangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang pengelolaan keuangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

pengelolaan keuangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

pengelolaan keuangan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

pengelolaan keuangan  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan.  

 

14. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Perhitungan 

dan Pelaksanaan Anggaran Daerah 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

perhitungan dan pelaksanaan anggaran daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang perhitungan dan pelaksanaan 

anggaran daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang perhitungan dan pelaksanaan anggaran 

daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang perhitungan dan pelaksanaan 

anggaran daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

perhitungan dan pelaksanaan anggaran daerah  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

perhitungan dan pelaksanaan anggaran daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

perhitungan dan pelaksanaan anggaran daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  

 

15. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Asset dan 

Barang Daerah 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang asset dan 

barang daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang asset dan barang daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang asset dan barang daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang asset dan barang daerah  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang asset 

dan barang daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang asset 

dan barang daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

asset dan barang daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  

 

16. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Perusahaan 

Daerah dan Usaha Daerah 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

perusahaan daerah dan usaha daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang perusahaan daerah dan usaha 

daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang perusahaan daerah dan usaha daerah  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang perusahaan daerah dan usaha 

daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

perusahaan daerah dan usaha daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

perusahaan daerah dan usaha daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

perusahaan daerah dan usaha daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  

 

17. Kepala Seksi Pengawasan Bidang 

Perekonomian Daerah 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

perekonomian daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang perekonomian daerah  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang perekonomian daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang perekonomian daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

perekonomian daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

perekonomian daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

perekonomian daerah  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  

 

18. Kepala Seksi Pengawasan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

kesejahteraan rakyat  
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o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

kesejahteraan rakyat  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  
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19. Kepala Seksi Pengawasan Bidang 

Pembangunan Kota dan Perhubungan 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

pembangunan kota dan perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang pembangunan kota dan 

perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang pembangunan kota dan perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang pembangunan kota dan 

perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

pembangunan kota dan perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

pembangunan kota dan perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

pembangunan kota dan perhubungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 
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melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  

 

20. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Program 

Bantuan Pembangunan Kota dan Proyek 

Bantuan Pembangunan 

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang program 

bantuan pembangunan kota dan proyek bantuan 

pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang program bantuan pembangunan 

kota dan proyek bantuan pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang program bantuan pembangunan kota dan 

proyek bantuan pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 

khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang program bantuan 

pembangunan kota dan proyek bantuan 

pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

program bantuan pembangunan kota dan proyek 

bantuan pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang program 
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bantuan pembangunan kota dan proyek bantuan 

pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

program bantuan pembangunan kota dan proyek 

bantuan pembangunan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  

 

21. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Perumahan, 

Pemukiman, Pertanian dan Lingkungan Hidup  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit kinerja bidang 

perumahan, pemukiman, pertanian dan 

lingkungan hidup  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit atas aspek keuangan 

tertentu bidang perumahan, pemukiman, 

pertanian dan lingkungan hidup  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu 

bidang perumahan, pemukiman, pertanian dan 

lingkungan hidup  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam audit 
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khusus/investigasi/berindikasi t indak pidana 

korupsi di bidang perumahan, pemukiman, 

pertanian dan lingkungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan evaluasi bidang 

perumahan, pemukiman, pertanian dan 

lingkungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan reviu bidang 

perumahan, pemukiman, pertanian dan 

lingkungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pemantauan bidang 

perumahan, pemukiman, pertanian dan 

lingkungan  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain 

sesuai l ingkup tugas  

o Melaksanakan tugas-tugas pengawasan 

sederhana dalam rangka membantu 

melaksanakan kegiatan perencanaan, 

pengordinasian, pengendalian dan evaluasi 

pengawasan  
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2.2 Sumber Daya SKPD 

 Komposisi Pegawai, Sarana dan Prasarana Serta 

Anggaran 

2.2.1. Komposisi Pegawai 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah salah satu unit  

kerja di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang 

mempunyai kedudukan sebagai lembaga teknis daerah.  

Sebagai Lembaga Teknis yang mempunyai tugas dalam 

perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Inspektorat 

dalam sistem organisasi pemerintahan sangat strategis 

karena kapabilitas Inspektorat dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan akan berpengaruh secara simul tan terhadap 

tatanan kehidupan masyarakat. Fungsi, peranan dan 

tanggung jawab Inspektorat pada era otonomi ini semakin 

kuat karena seir ing dengan terjadinya desentralisasi tugas 

dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah.  

  Sistem Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan 

representasi dari penyerahan seluruh wewenang dan 

tanggung jawab kepada Daerah untuk menata dan 

mengelola rumah tangganya sendiri tanpa harus 

menjalankan program-program tertentu dari pemerintah 

pusat, yang terkadang tidak memil iki urgensi yang jelas 

bagi suatu daerah.  

  Fungsi dan peranan Inspektorat dalam pengawasan 

daerah yang demikian kuat, telah mendorong organisasi 

untuk selalu meningkatkan kapasitas organisasi agar dapat 

berperan lebih maksimal lagi dalam meningkatkan kuali tas 

pengawasan daerah. 
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Sejak diwajibkan organisasi pemerintah menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 –  2016, berbagai 

hasil-hasil yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

 Sumber Daya Organisasi  

Dilihat dari kondisi jabatan struktura l, saat ini dari 21 

jabatan yaitu jabatan struktural eselon II (Kepala Inspektorat), 

Eselon II I (Sekretaris, Inspektur Pembantu Bidang 

pemerintahan, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan 

Perl indungan Masyarakat, Inspektur Pembantu Bidang 

Keuangan, Asset dan Barang Daerah, Inspektur Pembantu 

Bidang Badan Usaha Daerah, Perekonomian Daerah dan 

Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Pembantu Bidang 

Pembangunan), serta dari 15 eselon IV masih 13  jabatan 

eselon IV yang terisi dan 2 (dua) jabatan belum terisi yang 

saat ini yaitu jabatan Kepala Seksi Pengawasan Bidang 

Aparatur, Hukum dan Perundang-undangan dan Kepala Seksi 

Pengawasan Bidang Perumahan, Pemukiman, Pertanian dan 

Lingkungan Hidup.  

Dit injau dari aspek kualif ikasi pendidikan, dari 21 

jabatan struktural yang terisi, 71,4 % persen telah bergelar 

sarjana (S1) dan 3,5 % Sarjana Muda (DIII) serta 25 % 

Setingkat SMA. Kemudian dit injau dari pendidikan dan 

pelatihan (diklat) teknis pengawasan, dari 21 formasi jabatan 

yang terisi hanya 42,8 % pejabat struktural Inspektorat  Kota 

Tebing Tinggi yang telah mengikuti diklat teknis di bidang 

pengawasan.  

Kondisi ini memberi gambaran bahwa masih 

terbatasnya kemampuan teknis pejabat Inspektorat  Kota 

Tebing Tinggi di bidang pengawasan. Secara umum dapat 
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dinyatakan bahwa kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah 

cukup baik, meskipun indikator  yang digunakan belum benar -

benar objekt if  dan i lmiah.  

2.2.2 Kondisi Organisasi dan Lingkup Kewenangan yang 

Diinginkan 

Dari gambaran tentang kondisi umum pencapaian kinerja 

organisasi saat ini, telah disepakati perlunya meningkatkan 

pencapaian kinerja organisasi di masa mendatang. Secara 

sistematis kondisi organisasi dan l ingkup kewenangan yang 

diinginkan di masa mendatang di jelaskan sebagai berikut :  

 

SUMBER DAYA ORGANISASI  

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai 

kualif ikasi merupakan aspek utama yang mutlak dimiliki oleh 

organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara 

efektif . Ditinjau dari formasi atau penempatan jabatan (SDM), 

dari 21 formasi jabatan yang ada yang terdir i dari 1 jabatan 

eselon II diharapkan segera terisi (defenitif) atau 100 persen, 

dan 5 jabatan eselon III, dan 15 eselon IV  agar tetap terisi 

(defenitif) atau 100 persen agar tercapai kinerja dan 

efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu 

peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur perencana 

akan dilakukan melalui berbagai upaya dan strategi. Secara 

detil kondisi SDM yang diharapkan dimasa mendatang adalah :  

1. Terisinya jabatan-jabatan struktural secara defenitif 

sebesar 100 persen. 

2. Dalam l ima tahun ke depan proporsi pegawai Inspektorat 

yang berpendidikan S1 yang telah mengikuti Diklat 
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fungsional pengawasan serta Diklat-Diklat fungsional 

lainnya sebesar 75 persen.  

3. Dalam lima tahun  ke depan diharapkan adanya pegawai 

Inspektorat berpendidikan S2, dan 90 persen berpendidikan 

S1. 

Seluruh jajaran organisasi telah berkomitmen untuk 

meningkatkan kinerja organisasi secara berkala dan 

berkelanjutan, sehingga Inspektorat  Kota Tebing Tinggi benar-

benar menjadi salah satu inst itusi pemerintah Kota Tebing 

Tinggi yang profesional, cerdas, dan bertanggungjawab untuk 

terwujudnya visi dan misi pemerintah Kota Tebing Tinggi.  

Komposisi pegawai inspektorat Kota Tebing Tinggi terdiri  

dari sejumlah personil  yang masing-masing mengisi jabatan 

struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai 

dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, 

komposisi pegawai di Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

menunjukkan data sebagai berikut :  

Tabel 1.1 
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin  

(Posisi Per Desember 2012) 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1  Laki-Laki  

2  Perempuan  

 Jumlah  

 
Tabel 1.2 

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan  
(Posisi Per Desember 2012)  

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
(org) 

1  Pasca Sarjana (S2) - 

2  Sarjana (S1) 20 

3  Diploma (DIII)  1 

4  SLTA 7 

5  SLTP - 
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6  SD - 

 Jumlah 28 

 

Tabel 1.3 
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural  

(Posisi Per Desember 2012)  
 

No Jenis Diklat Jumlah (Org) 

1  Adum  

2  Adumla/Diklat Pim IV  

3  Spama/Diklat Pim III   

4  Spamen/Diklat Pim II   

 Jumlah  

 
 

Tabel 1.4 
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang  

(Posisi Per Desember 2012)  
 

No Golongan Jumlah (org) 

 PNS  

1  Pembina Utama Muda (IV-c) 1 

 Pembina Tk. I (IV-b) 2 

 Pembina (IV-a) 3 

 Jumlah  

2  Penata Tk. I (III -d) 6 

 Penata (III -c) 4 

 Penata Muda Tk.I (III -b) 1 

 Penata Muda (I II -a) 6 

 Jumlah  

3  Pengatur Tk.I (II -d) 1 

 Pengatur (I I -c)  

 Pengatur Muda Tk.I (II -b) 1 

 Pengatur Muda (II -a)  

 Jumlah  

4  Juru Tingkat I (I -d)  

 Juru (I-c)  

 Juru Muda Tingkat I (I -b)  

 Juru Muda (I -a)  

 Jumlah  

5  CPNS  

 Penata Muda (I II -a)  
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Pengatur (I I -c) 

 Jumlah  

6  THL  

 Jumlah  

 Jumlah Keseluruhan 32 

 
 

2.2.3 Sarana dan prasarana 

Disamping sumber daya manusia yang profesional, 

ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur 

penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi.  Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah di lengkapi 

sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung 

meskipun belum memiliki gedung sendiri yang bersifat khusus 

namun telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk 

menampung pelaksanaan tugas. 

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimil iki  oleh 

Inspektorat  Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1.  

 Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Tebing Tinggi  

(Posisi  Per Desember 2012) 

No Nama Barang Jumlah 

1 Gedung Kantor  1 uni t  

2 Mesin Genset  1 uni t  

3 Mini  Bus  1 uni t  

4 Mobi l Penumpang 1 uni t  

5 Sepeda Motor  11 uni t  

6 Meteran 1 buah 

7 Meja ker ja  3 buah 

8 Meja Bes i  1 buah 

9 Meja ½ biro  34 buah 

10 Meja Telepon 2 buah 

11 Meja Rapat  3 buah 

12 Meja Komputer  1 buah 

13 Meja Tamu 1 buah 

14 Meja + Kursi  10 set  

15 Kurs i  30 buah 
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16 Kurs i Ker ja  19 buah 

17 Kurs i Tamu 4 set  

18 Kurs i putar  39 buah 

19 Kurs i Kayu 7 buah 

20 Lemar i Rak  1 buah 

21 Lemar i Bes i  2 buah 

22 Lemar i Ars ip  10 buah 

23 Lemar i  2 buah 

24 Brankas 1 buah 

25 Fi l l ing Kabinet  5 buah 

26 Papan Nama Instans i  1 set  

27 Kipas Angin gantung  6 buah 

28 Mesin T ik  6 uni t  

29 Tuste l  2 buah 

30 Camera Dig ita l  1 buah 

31 CPU 4 uni t  

32 Monitor  4 uni t  

33 Pr inter  9 buah 

34 AC 7 uni t  

35 Inventar is kantor  --  

36 White Board  1 buah 

37 Kotak Pengaduan 1 buah 

38 Gordyn 100 meter  

39 Laptop 5 uni t  

40 Komputer  1 uni t  

41 UPS 1 uni t  

42 Wireless  1 uni t  

43 LCD Projector  1 uni t  

44 Tape Perekam keci l  1 buah 

45 Buku Permendagr i  1 buah 

46 PIN 6 buah 

47 Lainnya 56 buah 

 

 

2.2.4. Anggaran  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi,  sumber pembiayaannya 

diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.  
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2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem 

manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang 

mutlak tidak dapat diel iminir, karena ia melekat pada setiap 

gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan 

Masyarakat.  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan.  

Inspektorat  Kota Tebing Tinggi  mempunyai kompetensi  

pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di 

wilayah Pemerintah Kota Tebing Tinggi , kecuali hal tertentu 

yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.  

Obyek Pemeriksaan meliputi  :  

No. Jenis Obyek Pemeriksaan 

1. Sekretariat Daerah Kota 

2. Sekretariat DPRD 

3. Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan  

4. Bappeda 

5. Badan Kesbang, Linmas dan Pol  

6. BPMPK 

7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan  

8. Dinas Pendapatan 

9. Dinas Pendidikan 

10. Dinas Pekerjaan Umum 

11. Dinas Kesehatan 

12. Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata  

13. Dinas Perhubungan 

14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

15. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  

16. Dinas Pertanian 

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi l  

19. RSUD dr. H. Kumpulan Pane 

20. PDAM Tirta Bulian 
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21 Akademi Kebidanan 

22 Kantor LIngkungan Hidup 

23 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentas i 

24 Kantor Satpol PP 

25 Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu  

26 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB 

27 Kantor Ketahanan Pangan 

28 Kecamatan Padang Hulu  

29 Kecamatan Padang Hilir  

30 Kecamatan Rambutan 

31 Kecamatan Bajenis  

32 Kecamatan Tebing Tinggi Kota 

33 Kantor Penanggulangan Bencana  

34 Inspektorat  

  

Mencermati hal-hal tersebut diatas dit injau dari sisi 

Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah 

jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat 

keseimbangan yang proporsional,  khususnya dari segi 

kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada.  

Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat 

Pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa yang 

disebabkan antara la in lemahnya sosialisasi aturan/ juklak yang 

ada. 

Sistem Pengendalian Intern  yang dilaksanakan oleh 

masing-masing Atasan Langsung Satuan Kerja Perangkat 

Daerah belum berjalan efektif  sebagaimana yang diharapkan. 

Hal ini dapat diidentif ikasikan bahwa belum semua kegiatan 

berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, 

ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.  

Inspektorat  adalah Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota  melalui Sekretaris 

Daerah. 

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kota Tebing 

Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / 

Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan yang berlaku.  

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih 

tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi ) melakukan pengawasan di 

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewena ngan 

dan / atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten 

berdasarkan sinergi pengawasan.  

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, 

hanya memil iki kompetensi di bidang pengawasan represif  dan 

fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga 

pengawasan eksternal memil iki kewenangan atas semua hal 

yang menyangkut keuangan negara.  

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan 

lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :  

1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, 

dengan penyediaan fasil itas kerja pegawai agar tercipta 

suasana kerja yang menyenangkan.  

2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.  

3. Peningkatan pemanfaatan hasil -hasil  pemeriksaan 

Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan 

kebijakan Pemerintah Daerah.  
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4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis 

pengawasan.  

5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta 

penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.  

6. Sistem Pengendalian Intern  dapat dilaksanakan di 

masing-masing unit  kerja. 

7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja 

aparatur Pemerintah.  

 

Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2006 –  2010 yang 

tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat 

dil ihat pada tabel dibawah ini .  
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Tabel -2 .2  
Persentase kes esuaian antara Renja SKPD dengan  RKPD sebesar  100 persen.  

Review  Pencapaian Kiner ja  Pela yanan SKPD Inspektorat * )  
Kota  * * )  Tebing Tinggi  

NO 

Ind ikato r  K ine r ja  
sesua i  Tugas  

dan Fungs i  
SKPD *** )  

Target  
SPM 

Target  IKK  
Target  

Ind ikato r  
La innya  

Target  Rens t ra  SKP D Tahun ke-  Real isas i  Capaian Tahun ke -  Ras io  Capaian pada Tahun  ke -  

1  
(2006)  

2  
(2007)  

3  
(2008)  

4  
(2009)  

5  
(2010)  

1  
(2006)  

2  
(2007)  

3  
(2008)  

4  
(2009)  

5  
(2010)  

1  
(2006)  

2  
(2007)  

3  
(2008)  

4  
(2009)  

5  
(2010)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10 )  (11 )  (12 )  (13 )  (14 )  (15 )  (16 )  (17 )  (18 )  (19 )  (20 )  

1  

Keberadaan 
dokumen 
perencanaan 
pembangunan d i  
SKPD 

  RENSTRA    
SKPD 

  RENJA SKPD 

  RKA-SKPD 
 

- - -  

Ada/T idak  
ada dokumen  
perencanaan 
SKPD 
ber iku t  
jum lahnya  

- - -  

Ada(Re
ns t ra  
SKPD,R
enja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(Ren
s t ra  
SKPD,R
enja  
SKPD 
dan RKA 
SKPD)  

Ada(Rens
t ra  
SKPD,Re
nja  SKPD 
dan RKA 
SKPD)  

Ada(Ren
s t ra  
SKPD,R
enja  
SKPD 
dan RKA 
SKPD)  

Ada(Ren
s t ra  
SKPD,R
enja  
SKPD 
dan RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(Re
ns t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

Ada(R
ens t ra  
SKPD,
Renja  
SKPD 
dan 
RKA 
SKPD)  

2  

Jum lah Prog ram 
RKPD yang t idak  
d iakomodi r  da lam 
RENJA SKPD 

- - -  

Jum lah 
Prog ram 
RKPD yg 

t idak  
d iakomodi r  
d lm  Renja  

SKPD/ jum lah 
program 

da lam ren ja  
SKPD yang 
d i te tapkan 

pada RPJMD 
x 100% 

- - -  0  % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

3 
Anggaran SKPD 
terhadap t o ta l  
be lan ja  APBD  

- - -  

A lokas i  
Anggaran 

SKPD/ to ta l  
APBDx100% 

- - -                 

4  
Jum lah Prog ram 
RENJA SKPD 
yang t idak  
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diakomodi r  da lam 
DPA SKPD 

5 
Jum lah 
persetu juan 
inves tas i  

                  

6  

Tersed ianya 
dokumen 
perencanaan 
RPJPD yg te l ah  
d i te tapkan dgn  
PERDA 

                  

7  

Tersed ianya 
Dokumen 
Perencanaan :  
RPJMD yg te l ah  
d i te tapkan dgn  
PERDA/PERKADA 
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Tabel .  2 .3  
Anggaran dan Real i sasi  Pendanaan Pela yanan Inspektora t  

Kota  Tebing Tinggi  

Ura ian ** * )  
Anggaran pada Tahun ke -   

Real isas i  Anggaran pada Tahun 
ke-   

Ras io  anta ra  Real is as i  dan  
Anggaran Tahun ke -   

Rata - ra ta  
Per tumbuhan  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  
Anggara

n 
Real isas

i  

( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  

  Dana a lokas i  umum                  

BELANJA DAERAH                  

Be lan ja  t idak  l angsung                   

-  Be lan ja  pegawai                   

-  Be lan ja  bunga                   

-  Be lan ja  subs id i                   

-  Be lan ja  h i bah                   

-  Be lan ja  bantuan sos ia l                   

-  Be lan ja  bag i  has i l  kepada  
prov ins i / kabupaten/kota  dan  
pemer in tahan  desa  

                 

-  Be lan ja  t idak  te rduga                   

Be lan ja  langsun g                   

-  Be lan ja  pegawai                   

-  Be lan ja  ba rang dan j asa                   

-  Be lan ja  modal                   

PEMBIAYAAN                  

Pener imaan pembiayaan                   

-  S isa leb ih  perh i tungan anggaran tahun  
anggaran sebe lumnya  

                 

-  Penca i ran dana cadangan                   

-  Has i l  pen jua lan  kekayaan daerah yang  
d ip isahkan  

                 

-  Pener imaan p in jaman daerah                   

-  Pener imaan kembal i  pember i an  
p in j aman 

                 

-  Pener imaan p iu tang daerah                   
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Ura ian ** * )  
Anggaran pada Tahun ke -   

Real isas i  Anggaran pada Tahun 
ke-   

Ras io  anta ra  Real is as i  dan  
Anggaran Tahun ke -   

Rata - ra ta  
Per tumbuhan  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  
Anggara

n 
Real isas

i  

( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )  ( 14 )  ( 15 )  ( 16 )  ( 17 )  ( 18 )  

Penge lua ran pembiayaan                   

-  Pembentukan dana cadangan                   

-  Penyer t aan modal  ( inves tas i )  
pemer in tah daerah  

                 

-  Pembayaran pokok  u tang                   

-  Pember ian p in j aman daerah                   

Tota l                   
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.  

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

Inspektorat memiliki factor -faktor eksternal yang dapat 

mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian 

dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative -

alternatif  yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan 

yang ada. 

 

a. Tantangan 

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi 

tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Respon obrik terhadap aparatur pengawasan masih 

rendah; 

2. Pengawasan melekat (waskat) kepala satuan kerja 

terhadap jajarannya masih lemah;  

3. Penempatan SDM Aparatur t idak sesuai dengan 

bidang tugas:  

4. Seringnya mutasi SDM Aparatur.  

 

b. Peluang 

Sedangkan beberapa factor pendukung yang diharapkan dapat 

menjadi peluang adalah sebagai berikut :  

1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang 

pengawasan;  

2. Adanya koordinasi yang baik antara aparat 

Pengawasan Internal dan Eksternal;  

3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat 
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partisipatif /swadaya masyarakat maupun 

keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.  

4. Kondisi stabil itas keamanan dan polit ik yang kondusif  

di Kota Tebing Tinggi.  

 

Untuk itu sesuai fungsi dan tugas pokok yang diemban, 

berbagai kinerja diharapkan di masa mendatang adalah :  

1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan 

penyediaan fasil itas kerja pegawai agar tercipta suasana 

kerja yang menyenangkan.  

2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.  

3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil  pemeriksaan Aparat 

Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan 

kebijakan Pemerintah Daerah.  

4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis 

pengawasan.  

5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan 

terhadap kasus-kasus aduan masyarakat . 

6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di 

masing-masing unit  kerja.  

7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur 

Pemerintah.  
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BAB  III  

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas  dan  Fungsi 

Pelayanan SKPD 

Pembangunan Kota Tebing Tinggi yang telah dilaksanakan 

selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang 

kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang social budaya dan 

kehidupan beragama, ekonomi, pembangunan wilayah dan tat a 

ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan 

Sumber Daya Alam (SDA) dan l ingkungan hidup. Di samping 

banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula 

tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan 

dalam pembangunan lima tahun sebelumnya.  

Didalam melaksanakan fungsi INSPEKTORAT sebagai 

koordinator Pengawasan, maka di dalam melaksanakan program 

pengawasan sering menghadapi berbagai permasalahan yang 

membutuhkan alternative-alternatif  pemecahan masalah. 

Beberapa permasalahan yang di hadapi antara tahun 2006 – 

2010 adalah sebagai berikut :  

1. Respon obrik terhadap aparatur pengawasan masih rendah.  

2. Pengawasan Melekat (Waskat) Kepala Satuan Kerja terhadap 

jajarannya masih lemah.  

3. Penempatan SDM Aparatur t idak sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

4. Seringnya mutasi SDM Aparatur.  
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3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih.  

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi RPJMD Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2011 –  2016 sebagaimana Peraturan 

Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3  Tahun 2012 yaitu 

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI YANG 

BERIMAN, BERTAQWA, MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, 

BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN, maka Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah yang 

bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengawasan aparatur 

pemerintahan.  

Berbagai indikasi lainnya dari kemajuan pembangunan kota 

pada masa yang akan datang adalah penduduk yang berkualitas, 

dan tumbuh seimbang, kualitas pelayanan umum (public service) 

yang prima, kelembagaan Pemerintahan Kota dan masyarakat 

yang mapan, peri laku kreatif , inovatif  yang menonjol,  

produktivitas masyarakat yang t inggi dan berfungsi sebagai 

pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong berkembangnya 

wilayah regional, serta kemampuan yang semakin tinggi untuk 

membiayai pembangunan kota.  

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat akan 

berperan mendukung visi RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 

–  2016 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING 

TINGGI YANG BERIMAN, BERTAQWA, MAJU, SEJAHTERA, 

MANDIRI, BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN, melalui 

terwujudnya visi dan misi Inspektorat Kota Tebing Tinggi 2011 –  

2016. Melalui Misi ke delapan RPJM Kota Tebing Tinggi Tahun 

2011 –  2016, yaitu Menyelenggarakan Pembangunan, 
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pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat 

azas, taat prosedur dengan menjunjung tinggi tertib hukum.  

Kota Tebing Tinggi yang akuntabel kondusif , demokratis 

dan berlandaskan hukum adalah harapan semua orang karena 

merupakan prasyarat bagi terciptanya perl indungan terhadap 

hak-hak social ekonomi dan polotik setiap anggota masyarakat 

ditengah kehidupan yang semakin kompleks. Perwujudan Kota 

Tebing Tinggi yang demokratis berlandaskan hukum mencakup :  

a. Percepatan terciptanya good governance, transparansi dan 

akuntabil itas pada pemerintahan kota khususnya yan g 

berkaitan langsung dengan pelayanan public yang transparan, 

cepat, murah dan efektif dengan mengedepankan kepuasan 

masyarakat melalui pemberdayaan kelurahan.  

b. Tersedianya peraturan daerah yang sesuai dengan dinamika 

dan kebutuhan daerah.  

c. Pemantapan kesadaran hukum pada masyarakat, dan 

peningkatan kemampuan menghargai oleh semua pihak 

terhadap hak-hak melekat pada individu atau kelompok  

d. Penguatan kesadaran segenap lapisan masyarakat dalam 

melaksanakan peranannya pada semua kegiatan yang 

bercir ikan demokratisme sepert i pemilu, pilkada, pi lkades dan 

lain-lain.  

e. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur 

pemerintah daerah guna terwujudnya birokrasi yang bersih dan 

berwibawa. 
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Tabel .  3 .2 .  

Faktor  Penghambat  dan Pendorong Pela yanan SKPD  
 
 

 
 

 

Vis i :  MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI YANG BERIMAN, BERTAQWA, MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI,  
BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN  

No  
Mis i  dan  Program  

KDH dan W aki l  KDH terp i l ih  
Permasalahan Pelayanan 

SKPD 

Faktor  

Penghambat  Pendorong  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

1  

Mis i  8  :  
Menyelenggarakan  
pembangunan,  pembinaan sos ia l  
kemasyarakatan  secara 
berkeadi lan,  taa t  azas,  taat  
prosedur dengan menjunjung  
t inggi  ter t ib  hukum.  
 
Program :  
1 .   P rogram Peningkatan sys tem 

pengawasan  in t erna l  dan  
pengendal ian  pe laksanaan  
keb i jakan KDH  

2.  Prog ram Penataan dan  
penyempurnaan keb i j akan  
sys tem dan p rosedur  
pengawasan  

 
 

1.Lemahnya pengawas an 
in terna l  dan pengendal i an 
pe laksanaan keb i j akan KDH 
 
 
 
2 .  kurang sadarnya PNS 
menyampaikan  lapo ran 
pa jak -pa jak  pr ibad i  

 
1 .  Respon ob r ik  te rhadap  

aparatu r  pengawasan  
mas ih  rendah  
 

2 .  Pengawasan melekat  
(waskat )  kepa la  satuan  
ker ja  te rhadap  
ja ja rannya mas ih  lemah  
 

3 .  Ter l ambatnya data -data  
waj i b  pa jak  yang  
d i ter ima.  

 

1 .  Adanya kom i tmen dan  
dukungan kepa la  daerah  
da lam b idang pengawasan  
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3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan 

dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, 

jenis maupun akurasinya.  

2. Tersedianya analisis data informasi perencanaan 

pembangunan kawasan rawan bencana. 

3. Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi 

pemukiman. 

4. Terwujudnya rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah 

Aliran Sungai.  

 

 

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 

3.4.1. Analisis Lingkungan  

  Analisis l ingkungan internal  Kota Tebing Tinggi 

dilakukan untuk mengidentif ikasi berbagai kekuatan yang 

tersedia seperti  posisi geografis, sumber daya alam, sumber 

daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan 

yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan 

dan sasaran pembangunan  kota dalam lima tahun mendatang 

(2011-2016). 

 

3.4.1.1. Analisis Kekuatan Daerah 

Lingkungan strategis internal Kota Tebing Tinggi pada dasarnya 

memberikan kekuatan bagi Kota Tebing Tinggi sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah.  
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2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Nasional  

3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2006 - 20125;  

4. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 –  2016; 

5. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan 

Inspektorat Kota Tebing Tinggi;  

6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi 

Tahun 2011 –  2016; 

7. Adanya komitmen Pemerintah Kota untuk melaksanakan 

kepemerintahan yang baik (good governance), cukup 

tingginya kepedulian dan partisipasi pemangku kepentingan 

dalam pembangunan kota, serta keberadaan system 

pelayanan perizinan terpadu yang memberikan kemudahan 

pelayanan untuk berusaha (investasi);  

8. Letak Geografis Kota Tebing Tinggi yang memberikan peluang 

bagi pengembangan kota Potensi Lokasi yang strategis 

sebagai t it ik sentral segi t iga emas (Medan-Kisaran dan 

Medan-Parapat) yang dalam waktu tidak lama lagi akan 

dihubungkan denganjalan bebas hambatan (Tol), untuk itu 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta 

sektor industri kerakyatan akan memil iki prospek cerah;  

9.  Dinamika perkembangan Kota Tebing Tinggi yang ditopang 
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oleh Kabupaten yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi.  

 

3.4.1.2. Analisis Kelemahan Daerah 

 Disamping sebagai kekuatan, maka lingkungan strategis  

Kota Tebing Tinggi juga berpotensi memunculkan kelemahan -

kelemahan sebagai berikut :  

1. Belum optimalnya kinerja aparatur Pemerintah dalam 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

publik.  

2. Belum optimalnya penggalian dan pengembangan potensi 

PAD (Pendapatan Asli  Daerah);  

3. Rendahnya part isipasi masyarakat terhadap kegiatan 

pengawasan 

4. Belum adanya tenaga fungsional auditor.  

 

3.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan 

lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang 

dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan  kota dalam lima tahun mendatang (2011-2016) yang harus 

diantisipasi, sepert i kecenderungan regionalisasi dan globalisa si 

ekonomi, tuntutan distr ibusi pembangunan kota yang lebih 

merata, tuntutan tata pemerintahan yang baik, harapan 

masyarakat untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi yang maju dan 

modern dengan kemiskinan yang rendah, berkontribusi 

mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan 

nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar 



 

Rencana Strategis  (Renstra)  Inspektorat  K ota Tebing T inggi  
Tahun 2011-2016 

 

 

 
 

ketert inggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju 

secara regional maupun internasional.  

 

3.4.3. Analisis Peluang Kota Tebing Tinggi 

 Peluang yang sangat mendukung kelancaran Inspektorat dalam 

pencapaian visi dan misinya antara lain : 

1.  

Globalisasi merupakan fenomena global yang menjadi kecenderungan pilihan-

pilihan interaksi/pergaulan antar bangsa/Negara sejak lebih 3 (tiga) dasawarsa 

terakhir. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan 

jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta 

interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional 

secara lebih terbuka diyakini akan memberi peluang bagi masa depan  Kota 

Tebing Tinggi, yaitu: 

1. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang 

ditetapkan.  

2. Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada,  yang 

belum adanya keseimbangan secara proporsional  

3. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan 

dengan  melalui Seminar atau PKS.  

4. Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan 

melalui Diklat Fungsional.  

5. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten 

berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.  

6. Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan 

yang ada 
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1. Laksanakan pemeriksaan secara obyektif , independen 

sesuai standar dan norma pemeriksaan.  

7. Tingkatkan sosial isasi pengawasan sesuai dengan a turan 

atau juklak yang ada 

 

3.4.5.  Analisis Ancaman  / Tantangan Kota Tebing Tinggi 

Sebagai peluang diuraikan diatas, terdapat pula tantangan-tantangan yang 

menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi 

Inspektorat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini 

terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap 

jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.  

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Tuntutan dari masyarakat  

2. Tuntutan dari pengambil kebijakan  

3. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan 

regional, nasional maupun global serta saling pengaruh 

antara berbagai factor didalamnya merupakan dimensi 

yang harus diperhitungkan dalam pengawasan 

pembangunan daerah  

4. Tuntutan Reformasi diberbagai bidang kehidupan 

khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak 

kepada masyarakat yang merupakan amanah.  

 

Isu Strategis Daerah 

 Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan 

yang sudah berjalan sampai dengan saat ini  dan memperhatikan 

analisis l ingkungan internal  yang mencakup kekuatan, 
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kelemahan dan l ingkungan eksternal mencakup peluang dan 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tebing 

Tinggi Tahun 2011-2016, maka dapat digambarkan isu-isu 

strategis yang memerlukan perhatian dikelompokkan sebagai 

berikut :  

1. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan 

integrasi serta monitoring dan evaluasi pengawasan 

pembangunan. 

2. Masih lemahnya system pendataan 

3. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas 

dalam mendukung pelaksanaan tugas.  
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BAB  IV 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 

 

4.1 Visi dan Misi SKPD 

Visi  

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah 

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional 

sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada 

masa depan lebih baik serta menyatakan hasil –  hasil yang 

positif . Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, 

peri laku, aturan, keputusan dan standart  yang merupakan 

pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh 

pemangku kepentingan. Nilai–  nilai yang tertuang di dalam visi 

memiliki konsekuen untuk diterapkan dalam proses 

implementasinya, karena itu harus realist is dan t idak muluk–

muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan 

waktu yang tersedia.  

Dalam membantu Walikota Tebing Tinggi  dalam 

mewujudkan visi dan misi serta program yang telah dicanangkan 

periode 2011-2016, maka Inspektorat  Kota Tebing Tinggi  dalam 

bidang pembangunan (development ), pelayanan (service ), serta 

pemberdayaan (empowerment), dituntut untuk memiliki visi dan 

misi yang harus dijalankan. Hal ini tertuang dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Inspektorat  Kota Tebing Tinggi yang 

menuntut kesiapan secara dini guna melakukan perubahan ke 
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arah perbaikan yang lebih signif ikan, efektif dan ef isien agar 

mampu memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi di lakukan setelah mencermati dengan seksama 

berbagai kekuatan (strenght), kelemahan (weakneses ),  peluang 

(opportunity ), dan ancaman ( threat) yang ada, bahkan hal-hal 

yang mungkin akan timbul.  

Renstra Inspektorat disusun atas dasar kaidah 

perencanaan pembangunan yang partisipatif , demokratis, dan 

bertanggung jawab. Substansinya mencakup seluruh aspek 

pengawasan dengan fokus pada masalah-masalah pokok sesuai 

dengan karakteristik daerah dan kewenangan Inspektorat, yang 

dapat dilaksanakan selama l ima tahun ke depan.  

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi diharapkan menjadi 

acuan  dalam menentukan pengawasan daerah yang prioritas, 

sesuai dengan karakterist ik khusus dan kebutuhan daerah. Hal 

ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengawasan tidak 

berjalan sendiri -sendiri tetapi memiliki  suatu ikatan dan 

pedoman yang dapat menjadi acuan dalam setiap gerak 

pembangunan yang di lakukan oleh Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan dan berwawasan l ingkungan.  

  Dengan demikian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai memiliki arti  yang cukup penting dan berguna untuk 

pengembangan kota dalam kurun waktu kedepan. Maka sudah 

saatnya saling bekerjasama dan berkoo rdinasi dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan akuntabil itas 
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kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang dapat 

dinikmati oleh aparatur dan seluruh lapisan masyarakat.  

 Langkah penting dalam proses perencanaan strategi 

adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang 

visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi 

yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, 

memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan 

hasil  –  hasil yang posit if . Suatu visi haruslah menekankan 

tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart 

yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi 

kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–  ni lai yang 

tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk diterapkan 

dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan 

tidak muluk-  muluk dengan mempertimbangkan kemampuan 

yang ada dan waktu yang tersedia.  

 Sebagai Badan Pengawasan Daerah, visi Inspektorat harus 

tetap konsisten dengan Renstra Pemerintah Kota Tebing Tinggi. 

Adapun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :  

” Menjadikan Inspektorat Kota Tebing Tinggi 

sebagai Badan Pengawas yang profesional, 

akuntabel dan memiliki integritas, dedikasi serta 

komitmen yang tinggi melalui pengawasan yang 

partisipatif dalam mendukung Kota Jasa 

Bermartabat dalam rangka mewujudkankan Good 

Governance “  

Visi ditetapkan sebagai panduan untuk 

mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan 
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kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan 

nilai-nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan 

kreatif itas bagi aparat Inspektorat.  Dengan demikian, aparat 

Inspektorat  harus mampu sebagai pengawas yang profesional 

bagi dir inya sendiri, Inspektorat dan tentu saja Kota Tebing 

Tinggi secara keseluruhan. Untuk itu aparat Inspektorat harus 

disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi 

tersebut menjadi kenyataan.  

Misi 

Misi merupakan identif ikasi tujuan, sesuatu yang harus 

diemban atau dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling 

fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut 

adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai 

dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan 

tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya –  

upaya yang akan dulaksankan untuk mewujudkan visi.  

Adapun misi yang dirumuskan Inspektorat Kota Tebing 

Tinggi adalah sebagai berikut :  

1. Melaksanakan pengawasan internal yang 

berkesinambungan dalam rangka mendorong terciptanya 

pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktek -

praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);  

2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi 

pengawasan yang akurat dan actual  

3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan 

internal yang didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai 
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4. Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai 

Kota Jasa yang memiliki produktivitas, ino vasi, kreativitas, 

dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan. 

5. Meningkatkan SDM Aparatur Inspektorat sebagai aparatur 

yang profesional.  

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Tujuan Jangka Menengah SKPD 

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan 

misi dengan didasarkan pada isu –  isu dan analisisis strategik 

dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan 

pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini t idak harus 

dinyatakan dalam bentuk kuantitat if , akan tetapi haru s dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa 

mendatang. 

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan 

misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan 

atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa 

mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak 

dicapai.  

Adapun Tujuan Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 

2011 –  2016 adalah sebagai berikut :  

Tujuan : 

1. Meningkatnya daya saing dan kinerja ekonomi wilayah  

2. Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang 

baik yang mendorong part isipasi masyarakat, taat hukum, 

tertib administrasi, transparan, responsive terhadap 

aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik 
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berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-

pihak terkait, kesetaraan, efektif  dan ef isiensi, akuntabel, 

visioner dan bebas KKN.  

3. Meningkatnya tingkat Akuntabil itas Tata Kelola Pemerintah 

dan Kesadaran Hukum bagi masyarakat  

4. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya 

Masyarakat yang mampu memiliki daya saing untuk 

memperoleh kesempatan kerja 

5. Meningkatnya kuali tas aparatur pengawasan yang terampil 

dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas.  

 

SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur 

yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata oleh 

Inspektorat dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada 

implementasi program / kegiatan yang disertai dengan re ncana 

tingkat capaian (target masing –  masing indikator dari program 

dan kegiatan).  

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur 

yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh 

Inspektorat dengan kurun waktu  yang lebih pendek dari  tujuan. 

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada 

implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana 

tingkat capaian (target masing –  masing indikator dari program 

dan kegiatan).  
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Dalam mencapai tujuan ada beberapa sasaran yang ingin 

dicapai pada Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 

–  2016 yaitu sebagai berikut :  

 

Sasaran : 

1. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di l ingkungan 

Pemerintah Kota Tebing Tinggi.  

2. Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang -undangan 

yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pada termasuk kebijakan dan arahan pimpinan  

3. Mendorong ef isiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui evaluasi, 

koordinasi, dan perbaikan kebijakan (policy recommendation)  

dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik. 

4. Meningkatnya perbaikan kualitas pelayanan public  

5. Terwujudnya akuntabil itas yang t inggi terhadap pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawabn pengelolaan 

keuangan daerah pada SKPD.  

6. Meningkatnya fungsi koordinasi antar APIP maupun SKPD 

terkait dalam rangka sinkronisasi program, sinergitas dan 

penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan.  

7. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah 

sumber daya pemeriksa yang memadai  
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Tabel-4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD  

 

NO. 

 
 

TUJUAN 
SASARAN  

INDIKATOR 
SASARAN 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke- 

2011  
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

1 
 

2 3 4 5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

     

 
  

     

 
  

     

 
  

     

  
 

     

 

 

 

     

 
 

 
     

  

 
     

 

 

  

 
     

 

 

 



 

Rencana Strategis  (Renstra)  Inspektorat   Kota Tebing T inggi  
Tahun 2011-2016 

 

 

 

BAB  V 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. Program  

Program kerja operasional merupakan proses penentuan 

jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan suatu rencana.  

 

Tahun 2011 

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka 

mendukung kegiatan pengawasan.  

Program 

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan 

Listrik;  

2) Penyediaan Jasa Kebersihan;  

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;  

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;  

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik / 

Penerangan Pembangunan Kantor;  

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 

7) Penyediaan Makanan dan Minuman;  

8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah; 

 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan  :  
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1) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor; 

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional;  

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan gedung 

Kantor; 

 

2. Kebijakan :  Mengoptimalkan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil itas 

kinerja maupun reviu laporan keuangan.  

Program :  

Peningkatan system pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.  

 

Kegiatan  :  

1) Rapat Gelar Pengawasan Fungsional Tahun 2011;  

2) Evaluasi LAKIP unit kerja Tahun Anggaran 2010;  

3) Pelaksanaan Review Keuangan Tahun 2011. 

 

3. Kebijakan :  Mengoptimalkan koordinasi pengawasan 

tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.  

Program :  

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan 

prosedur pengawasan 

Kegiatan :  

1) Pendataan dan pengisian LP2P Tahun 2011.  

 

5. Kebijakan   : Memberdayakan sumber daya pemeriksa. 
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 Program  

 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan. 

 Kegiatan :  

1) Pelatihan dan Kursus Keterampilan.  

Tahun 2012 

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka 

mendukung kegiatan pengawasan.  

Program 

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan 

Listrik;  

2) Penyediaan Jasa Kebersihan;  

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;  

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;  

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik / 

Penerangan Pembangunan Kantor;  

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 

7) Penyediaan Makanan dan Minuman;  

8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah; 

 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan  :  

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;  
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3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional;  

4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor;  

5) Rehabil itasi sedang/berat gedung Kantor.  

 

2. Kebijakan :  Mengoptimalkan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil itas 

kinerja maupun reviu laporan keuangan.  

Program :  

Peningkatan system pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.  

 

Kegiatan  :  

1) Rapat Gelar Pengawasan Fungsional Tahun 2011 ; 

2) Evaluasi t indak lanjut hasil pemeriksaan APF di Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2010;  

3) Evaluasi LAKIP unit kerja Tahun Anggaran 2010;  

4) Pelaksanaan Review Keuangan Tahun 2011.  

 

3. Kebijakan :  Mengoptimalkan koordinasi pengawasan 

tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.  

Program :  

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan 

prosedur pengawasan 

Kegiatan :  

1) Pendataan dan Pengisian LP2P Tahun 2011.  
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5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.  

 Program  

 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan. 

 Kegiatan :  

 1) Pelatihan pengembangan dan Kursus Keterampilan.  

 

Tahun 2013 

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka 

mendukung kegiatan pengawasan.  

Program 

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan 

Listrik;  

2) Penyediaan Jasa Kebersihan;  

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;  

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;  

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik / 

Penerangan Pembangunan Kantor;  

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan; 

8) Penyediaan Makanan dan Minuman;  

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah; 
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b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan  :  

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;  

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;  

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional;  

4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor;  

 

2. Kebijakan :  Mengoptimalkan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil itas 

kinerja maupun reviu laporan keuangan.  

Program :  

Peningkatan system pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.  

Kegiatan  :  

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;  

2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

3) Tindak Lanjut Hasil  Temuan Pengawasan;  

4) Rapat Gelar Pengawasan Fungsional Tahun 2013;  

5) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF di Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2012;  

6) Pelaksanaan Review Keuangan Tahun 2012;  

7) Evaluasi LAKIP unit Kerja TA 2012.  
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3. Kebijakan :  Mengoptimalkan koordinasi pengawasan 

tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.  

Program :  

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan 

prosedur pengawasan 

Kegiatan :  

1) Pendataan dan Pengisian LP2P Tahun 2012.  

 

Tahun 2014 

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka 

mendukung kegiatan pengawasan.  

Program 

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan 

Listrik;  

2) Penyediaan Jasa Kebersihan;  

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;  

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik / 

Penerangan Pembangunan Kantor;  

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8) Penyediaan Makanan dan Minuman.  

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 
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b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan  :  

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;  

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;  

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional;  

4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor;  

 

2. Kebijakan :  Mengoptimalkan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil itas 

kinerja maupun reviu laporan keuangan.  

Program :  

Peningkatan system pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.  

Kegiatan  :  

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;  

2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

3) Tindak Lanjut Hasil  Temuan Pengawasan;  

4) Rapat Gelar Pengawasan Fungsional Tahun 2013;  

5) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF di Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2013;  

6) Pelaksanaan Review Keuangan Tahun 2013;  

7) Evaluasi LAKIP unit Kerja TA 2013  
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3. Kebijakan :  Mengoptimalkan koordinasi pengawasan 

tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.  

 

Program :  

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan 

prosedur pengawasan 

Kegiatan :  

1) Pendataan dan pengisian LP2P Tahun 2012 ; 

 

5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.  

 Program  

 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan. 

 Kegiatan :  

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan. 

 

Tahun 2015 

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka 

mendukung kegiatan pengawasan.  

Program 

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan 

Listrik;  

2) Penyediaan Jasa Kebersihan;  

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;  

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;  
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5) Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik / 

Penerangan Pembangunan Kantor;  

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8) Penyediaan Makanan dan Minuman.  

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan  :  

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;  

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;  

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional;  

4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor;  

 

4. Kebijakan :  Mengoptimalkan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil itas 

kinerja maupun reviu laporan keuangan.  

Program :  

Peningkatan system pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.  

Kegiatan  :  

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;  

2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 
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3) Tindak Lanjut Hasil  Temuan Pengawasan;  

4) Rapat Gelar Pengawasan Fungsional Tahun 2013; 

5) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF di Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2013;  

6) Pelaksanaan Review Keuangan Tahun 2013;  

7) Evaluasi LAKIP unit Kerja TA 2013  

 

 

5. Kebijakan :  Mengoptimalkan koordinasi pengawasan 

tingkat Daerah, Propinsi  maupun Pusat.  

Program :  

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan 

prosedur pengawasan 

Kegiatan :  

2) Pendataan dan pengisian LP2P Tahun 2012 ; 

 

5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.  

 Program  

 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan. 

 Kegiatan :  

2) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan. 

 

Tahun 2016 

1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka 

mendukung kegiatan pengawasan.  

Program 
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a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  

Kegiatan :  

1) Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan 

Listrik;  

2) Penyediaan Jasa Kebersihan;  

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;  

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;  

5) Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik / 

Penerangan Pembangunan Kantor;  

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor; 

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan. 

8) Penyediaan Makanan dan Minuman.  

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

 

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Kegiatan  :  

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;  

2) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;  

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional;  

4) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung 

Kantor;  

 

6. Kebijakan :  Mengoptimalkan pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 
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melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabil itas 

kinerja maupun reviu laporan keuangan.  

Program :  

Peningkatan system pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.  

Kegiatan  :  

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;  

2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

3) Tindak Lanjut Hasil  Temuan Pengawasan;  

4) Rapat Gelar Pengawasan Fungsional Tahun 2013;  

5) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF di Kota 

Tebing Tinggi Tahun 2013;  

6) Pelaksanaan Review Keuangan Tahun 2013;  

7) Evaluasi LAKIP unit Kerja TA 2013 

 

 

7. Kebijakan :  Mengoptimalkan koordinasi pengawasan 

tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.  

Program :  

Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan 

prosedur pengawasan 

Kegiatan :  

3) Pendataan dan pengisian LP2P Tahun 2012 ; 

 

 

 

. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.  
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 Program  

 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan. 

 Kegiatan :  

3) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 

Aparatur Pengawasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bahwa Renstra SKPD merupakan pedoman da lam 

penyusun Renja SKPD, penguatan peran serta stakehorders, 

dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan merupakan 

dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 

dan lima tahunan.  

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu 

pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yamg ada 

serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan 

dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif  atau yang 

mengancam kesinambungan operasional organisasi.  

Demikian Perencanaan Strategis Inspektorat Kota 

Tebing Tinggi kami buat agar bermanfaat.  

 

 

Tebing Tinggi,      

KEPALA INSPEKTORAT 
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