
BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 3/ TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT 
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Kabupaten 
Boyolali serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat 
Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

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

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

57 Tahun 2007 tentang Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

107);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 125);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATl TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Boyolali.
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:

a. Inspektur.
b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Subbagian Administrasi dan Umum;



c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektorat Kabupaten 

Pasal 3
(1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, 
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa 
dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan;
d. pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian rencana 

dan program kerja pengawasan dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang pengawasan daerah;

e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan ;
f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana serta kesekretariatan Inspektorat;
g. pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan 

fungsional;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya.
(3) Inspektur Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok 

memimpin pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa.

(4) Pejabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis Inspektorat di bidang 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;



c.

d.
e.

f. 
g-

h.

1.

1.

m.

n.

q-

s.

t.

menyTasun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Inspektorat Kabupaten;
memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
melaksanakan pembinaan kepada pejabat fungsional Auditor;
melaksanakan gelar pengawasan daerah secara berkala atas 
temuan-temuan basil pemeriksaan;
mengirimkan peserta diklat teknis fungsional pengawasan, yang 
meliputi teknis akuntansi, pemberdayaan aparatur, 
pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan 
kemasyarakatan;
mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan reguler, sesuai bidang 
tugasnya, guna tercapainya standar normatif penyelenggaraan 
pemeriksaan;
membina, membimbing, mengarahkan dan mengambil 
keputusan, atas pelaksanaan pemeriksaan khusus, berdasarkan 
analisa fakta yang diperoleh, agar dicapai kesimpulan yang 
obyektif;
merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, melalui 
pendidikan/pelatihan teknis pengawasan, guna mencapai 
tingkat profesionalisme aparat pengawasan yang memadai;
meneliti, menganalisa, meninjau ulang produk laporan basil 
pemeriksaan dengan metode/teknis pemeriksaan, sebingga 
tercapai validitas basil pemeriksaan;
mengbimpun, mengelola, menelaab temuan basil pemeriksaan, 
berdasarkan parameter yang berlaku, sebagai baban perbaikan 
lebib lanjut;
menelaab, menganalisa, membandingkan serta merangkum 
kesimpulan kbusus, atas basil pemeriksaan strategis, 
berdasarkan standar pemeriksaan yang lazim, sebagai baban 
pengambilan keputusan;
melaporkan pelaksanaan tugas, sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan;
melaksanakan pembinaan mental pengawasan, norma 
pengawasan, dan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan pendayagunaan aparatur pengawasan daerab;
menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) bidang 
pengawasan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai 
wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur;
menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerab 
(LPPD) dan baban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
mengambil keputusan strategis dan inovatif dalam pelaksanaan 
tugas pengawasan;
menyusun laporan basil pengawasan kepada atasan dan basil 
tindak lanjut pemeriksaan;



u.

w.

X.

menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat 
Kabupaten;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS untuk mengetahui prestasi dan dedikasi 
bawahan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Sekretariat 
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi 
pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional 
kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan 

program kerja pengawasan;
b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan 

hasil pemeriksaan pengawasan aparat pengawasan fungsional 
daerah;

c.

d.

penyusunan
fungsional;

bahan data dalam rangka pembinaan teknis

penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data 
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan 
rumah tangga;

f. pengelolaan perencanaan program;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 

dengan bidang tugasnya.
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin penyiapan bahan 
koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan 
fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagai berikut :
a. mengoordinasikan penyiapan penyusunan perencanaan, laporan 

kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan 
Kerja;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksananaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang 
di Satuan Kerja;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

b.



f.

g

h.

k.

1

mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan arahan kepada 
bawahan;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, sesuai 
ketentuan/peraturan yang berlaku, untuk keterpaduan 
pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, 
kepegawaian, perlengkapan, sarana prasarana, humas, protokol,, 
perjalanan dinas, kendaraan dinas, pengelolaan keuangan 
Inspektorat;
mengoordinasikan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan 
daerah secara berkala atas temuan-temuan basil pemeriksaan 
sesuai basil koordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayab 
sesuai kebijakan Inspektur;
melaksanakan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
cub, usul penetapan Karpeg, Kartu Peserta Taspen, Askes, Ijin 
belajar, Ijin Gelar, Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Mutasi 
kepegawaian, pemberbentian, disiplin dan pensiun pegawai;
melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat, melaksanakan 
pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai sistem 
akuntansi keuangan yang berlaku;
membimbmg, membina dan mengarabkan bawaban, berdasarkan 
petunjuk/peraturan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas 
berjalan optimal;
memeriksa pelaksanaan tugas bawaban, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, agar diketabui tingkat efektifitas dan 
eflsiensi pelaksanaan kegiatan;

m. mengbimpun, menelaab serta mengelola Usulan Program Kerja 
Pengawasan Tabunan (UPKPT), sesuai usulan Inspektur 
Pembantu Wilayab untuk dimintakan persetujuan Inspektur; 
melaksanakan kegiatan penunjang pemeriksaan dengan 
penyediaan personil, sarana prasarana, berdasarkan rencana 
kerja yang ditetapkan, untuk memperlancar pelaksanaan tugas 
pemeriksaan;
melaksanakan, mengelola, mengbimpun kegiatan surat menyurat, 
kepegawaian, keuangan dan tugas umum lain, berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, sebagai realisasi pelaksanaan tugas 
ketata-usabaan;
mengbimpun, menganalisa dan mendokumentasikan produk 
laporan basil pemeriksaan, dengan sistem/metode yang 
ditetapkan, sebagai baban tindakan perbaikan lebib lanjut;
melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
menyiapkan baban laporan pengawasan dan tindak lanjut basil 
pemeriksaan;
menyusun jadwal pemeriksaan berkala tabunan ke obyek 
pemeriksaan terbadap selurub Perangkat Daerab dan BUMD;
mengoordinasikan keamanan kantor, kebersiban, keindaban, 
keserasian kantor dan sekitarnya;
menyusun konsep telaaban staf bidang sekretariat pengawasan; 
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;

n.

o

r.

t.

u.



w. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

X. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 1
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Perencanaan 

Pasal 5
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, 
menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- 
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan..
Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok memimpin 
penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program 
kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan 
peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data 
pengawasan.

Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut :

a. membantu sekretaris mengoordinasikan 
perumusan kebijakan teknis;

penyiapan bahan

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 
Perencanaan;

tugas, memberikan petunjuk dan arahan

e.

1.

mendistribusikan 
kepada bawahan;

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
menyiapkan peraturan perundang-undangan sesuai bidang 
tugasnya

menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, 
berdasarkan petunjuk serta ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan 
ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas pengawasan;

menyusun rencana pelaksanaan gelar pengawasan daerah atas 
petunjuk Sekretaris dan atas kebijakan Inspektur, berdasarkan 
hasil koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Administrasi dan 
Umum di lingkungan Sekretariat dan Seksi Pengawasan di 
lingkungan Inspektorat;
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k. melaporkan pelaksanaan tugas, baik secara lisan maupun 
tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 
pekerjaan;

l. menyusun penetapan indikator kinerja kegiatan;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian 

Perencanaan;

n. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Paragraf 2
Penjabaran Tugas Pokok Subbagian 

Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 6
(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun mengolah, menilai 
dan menyimpan laporan basil pengawasan aparat pengawasan 
fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat 
serta penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan.

(2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 
memimpin penyiapan bahan penyusunan, menghimpun mengolah, 
menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat 
pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan 
masyarakat serta penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan.

(3) Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut:
a. membantu sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kineija 

serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 

Evaluasi dan Pelaporan;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 

kepada bawahan;
e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
f. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan;
g. mengadministrasikan Laporan Hasil Pengawasan;
h. melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pengawasan;
i. menyusun statistik hasil pengawasan;
j. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan 

ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas pengawasan;
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l. menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas 
temuan-temuan basil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu 
Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;

m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian Evaluasi 
dan Pelaporan;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

n.

o

(1)

(2)

(3)

b.

1.

Paragraf 3
Penjabaran Tugas Pokok 

Subbagian Administrasi dan Umum 

Pasal 7
Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat 
men5Turat dan urusan rumah tangga.
Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, 
penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
Penjabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah sebagai berikut :
a. membantu sekretaris mengoordinasikan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis;
men5Tusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian 
Administrasi dan Umum;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
melaksanakan dan mengelola urusan tata usaha surat 
menyurat dan kearsipan;
mengelola administrasi, inventarisasi, perlengkapan, sarana dan 
prasarana Inspektorat serta pengkajian dan analisis pelaporan; 
mengelola urusan kepegawaian yang meliputi, tata usaha 
kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin 
gelar kesarjanaan, ijin belajar, usulan menjadi PNS, Karpeg, 
Kartu Taspen, Karis/Karsu, Askes, pengajuan tunjangan, 
pensiun, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS, data 
kepegawaian lainnya serta administrasi kepegawaian 
Inspektorat;
mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, yang 
meliputi perjalanan dinas, penyediaan sarana prasarana serta 
tugas umum lain, berdasarkan program yang ditetapkan, dalam 
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

h.
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1.

m.

n.

o.

q-

r.

s.

melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
melaksanakan tata usaha keuangan, pembayaran gaji pegawai, 
kesejahteraan pegawai, pembukuan, verifikasi sesuai 
akuntabilitas keuangan;

membantu penyiapan administrasi angka kredit kenaikan 
pangkat pejabat fungsional auditor, dan peiabat fungsional 
lainnya;

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi dan 
Umum berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan 
ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas pengawasan;

membantu penyiapan alat-alat kelengkapan berupa sarana dan 
prasarana untuk pertemuan gelar pengawasan daerah;
menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi 
anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas basil 
laporan keuangan;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbagian 
Administrasi dan Umum;

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektur Pembantu Wila3'ah I

Pasal 8
(1) Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai tugas pokok membantu 

Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa;

(2) Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa 
adalah Kecamatan Boyolali, Kecamatan Banyudono, Kecamatan 
Klego dan Kecamatan Juwangi.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur 

Pembantu Wilayah I;

b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja 
Inspektur Pembantu Wilayah I;
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c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. pemeriksanaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan 
bidang tugasnya.

(4) Pejabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis pengawasan di 
bidang tugasnya;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektur 

Pembantu Wilayah I;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan 
ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas pengawasan;

g. melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan kabupaten dan 
kecamatan serta desa/kelurahan yang telah ditentukan di 
wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;

h. melaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus 

pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan 
fungsional lain;

melaksanakan pengawasan, analisis serta review pekerjaan1.

bawahan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;

j. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk hasil 
pekerjaan;

k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektur Pembantu 
Wilayah I;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektur Pembantu Wilayah II
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a

b.

c.

d.

e.

Pasal 9
(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerja 
Inspektur Pembantu Wilayah II.

(2) Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa adalah Kecamatan Mojosongo, Kecamatan 
Cepogo, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Kemusu dan Kecamatan 
Sambi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur 
Pembantu Wilayah II;

pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja 
Inspektur Pembantu Wilayah II;

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
pemeriksanaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan bidang tugasnya.

(3) Pejabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis pengawasan di 

bidang tugasnya;
b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kineija 

dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektur 
Pembantu Wilayah II;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan 
ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang 
pelaksanaan tugas pengawasan;

g. melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan kabupaten 
dan kecamatan serta desa/kelurahan yang telah ditentukan di 
wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;

h. melaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus 
pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan 
fungsional lain;

i. melaksanakan pengawasan, analisis serta review pekerjaan 
bawahan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;

j. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk 
hasil pekerjaan;

c.
d.
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k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektur Pembantu 
Wilayah II;

l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektur Pembantu Wilayah III 
Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerja
Inspektur Pembantu Wilayah III.

(2) Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pembinaan atas
peyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa adalah Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, 
Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong dan Kecamatan Selo.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur 
Pembantu Wilayah III;

pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja 
Inspektur Pembantu Wilayah III;

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
pemeriksanaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan bidang tugasnya.

(3) Pejabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut:

menyusun konsep perumusan kebijakan teknis pengawasan di 
bidang tugasnya;
menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektur 
Pembantu Wilayah III;
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

a

b.

c.

e.

a.

b.

c.
d.

e.
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g-

h.

1.

1.

m.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, 
berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagal 
penunjang pelaksanaan tugas pengawasan;
melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan 
kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan yang telah 
ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah Ill;
melaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus 
pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi 
pengawasan fungsional lain;
melaksanakan pengawasan, analisis serta review pekerjaan 
bawahan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk 
basil pekerjaan;
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektur Pembantu 
Wilayah III;
membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektur Pembantu Wilayah IV 

Pasal 11
(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah kerja 
Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam pelaksanaan 
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pelaksanaan urusan pemerintahan desa adalah Kecamatan Teras, 
Kecamatan Sawit, Kecamatan Simo dam Kecamatan Wonosegoro dan 
Kecamatan Ngemplak.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerja Inspektur 

Pembantu Wilayah IV;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja 

Inspektur Pembantu Wilayah IV;

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;

d. pemeriksanaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 
dengan bidang tugasnya.
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(3)

a.

c.
d.

e.

k.

Pejabaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut:

menyusun konsep perumusan kebijakan teknis pengawasan di 
bidang tugasnya;

menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektur 
Pembantu Wilayah IV;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, 
berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai 
penunjang pelaksanaan tugas pengawasan;

melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah pada instansi/satuan kerja di lingkungan 
kabupaten dan kecamatan serta desa/kelurahan yang telah 
ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
melaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus 
pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi 
pengawasan fungsional lain;

melaksanakan pengawasan, analisis serta review pekerjaan 
bawahan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku;
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk 
hasil pekerjaan;

melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektur Pembantu 
Wilayah IV;

g-

1.

m.

membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk 
memberikan DPS;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi 
dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya.

(2) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai 
dengan keahliannya.
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh 
Kepala.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 
Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 
14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 22), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 23 2011

BUPATI BOYOLALI,

—

jL SENO SAMODRO A

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal pe,semj7cr 2011

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPkTEN BOYOLALI,

feian dil-i-l'-.i 
Bag ■ ’ ham

SRI AHDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 31


