
BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR II TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 96 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2O2l terrtaflg Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terhadap
Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 96 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti perl u dilakukan penyesuaian;

Mengingat : I

2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13. Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}lg tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1
tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor lg3, Tambalian
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 639g);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg"r"
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indbnesia Tahun2Ol4 Nomor 292, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56O1);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77l;l

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O1S tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
1s7);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur perencanaan dan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang penyetaraan
Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546;

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016
Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahu; 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kc.bupaten Kepulauan Meranti (kmbaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2O2l Nomor 5).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN
PERATURAN

BUPATI TENTANG
BUPATI KEPULAUAN

PERUBAHAN ATAS
MERANTI NOMOR 96

Menetapkan

TAHUN 2O2I TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.



Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2O2l tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kery'a
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2O2l Nomor 97 ) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan
urusan pemerintahan daerah pada peralgkat daerah dan desa yang terdiri
dari:
a. inspektorat daerah;
b. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
c. dinas pendidikan dan kebudayaan;
d. dinas kesehatan;
e. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
g. dinas penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. badan kesatuan bangsa dan politik;
i. kecamatan tebing tinggi timur;
j. kecamatan merbau;
k. kecamatan tebing tinggi;
l. desa se kecamatan tebing tinggi timur;
m. desa se kecamatan merbau; dan
n. desa se kecamatan tebing tinggi.

(2) Inspelrtur Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud
pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan

terhadap perangkat daerah dan desa;
b. perencanaan program pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksana

tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusaan pemerin tahan daerah:
g. ke{a sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawas Intemal

Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan Review dan Evaluasi dalam rangka pengawasan keuangan

dan kinerja perangkat daerah dan desa;
j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur

Pembantu I;
l. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inspektur pembantu I;
m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah;
n. melakukan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.



2. Ketentuan Pasal 7 ayat (l) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Inspelrtur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan
pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan desa yang terdiri dari:
a. badan penanggulangan bencana daerah;
b. dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
c. dinas ketahanan pangan dan pertanian;
d. dinas perpustakaan dan kearsipan;
e. dinas perikanan;
f. sekretariat daerah bagian tata pemerintahan;
g. sekretariat daerah bagian hukum;
h. sekretariat daerah bagian kesejahteraan rakyat;
i. sekretariat daerah bagian pengelola perbatasan;
j. kecamatan tebing tinggi barat;
k. kecamatan tasik putri puyu;
l. desa se kecamatan tebing tinggi barat; dan
m. desa se kecamatan tasik putri puyu.

(2) Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pen)rusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan

terhadap perangkat daerah dan desa;
b. perencanaan program pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksana

tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah ;

d. pengawasan keuangan dan kine{a perangkat daerah dan desa;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusaan pemerintahan daerah:
g. kery'a sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Intemal

Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan Review dan Evaluasi dalam rangka pengawasan keuangan

dan kinerja perangkat daerah dan desa;
j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. penyusunan program keq'a dan rencana operasional pada Inspektur

Pembantu II;
1. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inspektur Pembantu II;
m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah;
n. melakukan p€ncegahan tindak pidana korupsi; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.



3. Ketentuan Pasal 8 ayat (l) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan
pemerintah daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari:
a. badan pengelola keuangan dan aset daerah;
b. badan pendapatan daerah;
c. dinas perindustrian dan perdagangan;
d. dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
e. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. dinas perumahan ralryat, kawasan permukiman, pertanahan dan

lingkungan hidup;
g. sekretariat daerah bagran perekonomian dan sumber daya alam;
h. sekretariat daerah bagian administrasi pembangunan;
i. sekretariat daerah bagian pengelola barang/jasa;
j. kecamatan rangsang pesisir;
k. kecamatan rangsang barat;
l. desa se kecamatan rangsang pesisir; dan
m. desa se kecamatan rangsang barat.

(2) Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunErn kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan

terhadap perangkat daerah dan desa;
b. perencanaan program pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksana

tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
f. penyiapan pemmusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusaan pemerintahan daerah:
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawas Intemal

Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan Review dan Evaluasi dalam rangka pengawasan keuangan

dan kine{a perangkat daerah dan desa;
j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. penyusunan program ke{a dan rencana operasional pada Inspektur

Pembantu III;
l. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inspektur Pembantu III;
m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah;
n. melakukan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.



4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(l) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melalsanakan pembinaan dan
pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan
pemerintah daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari:
a. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
c. dinas perhubungan;
d. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
f. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
g. sekretariat daerah bagran umum;
h. sekretariat daerah bagian organisasi;
i. sekretariat daerah bagran protokol dan komunikasi pimpinan;
j. kecamatan pulau merbau;
k. kecamatan rangsang ;

1. desa se kecamatan pulau merbau; dan
m. desa se kecamatan rangsang .

(2) Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penJrusunan kebijalan terkait pembinaan dan pengawasan

terhadap perangkat daerah dan desa;
b. perencanaan program pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksana

tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
c.pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah ;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

meliputi bidang tugas perangkat daerah dan desa;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusaan pemerin tahan daerah:
g. keq'a sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawas Internal

Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan Review dan Evaluasi dalam rangka pengawasan keuangan dan

kinerja perangkat daerah dan desa;
j. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. penyusunan program kerja dan renczlna operasional pada Inspektur

Pembantu IV;
1. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inspektur pembantu IV;
m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah;
n. melakukan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.



-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulaual
Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 Md.er eo:.?

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 Moret eo2l

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

tu
BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR I!


