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BAB X INSPEKTORAT
JENDERAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 633
(1)

Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.

(2)

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal
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Pasal 634
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan

internal

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian.

Pasal 635
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 634, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di
lingkungan Kementerian Perindustrian;

b.

pelaksanaan

pengawasan

Kementerian

Perindustrian

internal
terhadap

di

lingkungan
kinerja

dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Menteri;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Perindustrian;

e.

pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 636
Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a.

Sekretariat Inspektorat Jenderal;

b.

Inspektorat I;

c.

Inspektorat II;

d.

Inspektorat III; dan

e.

Inspektorat IV.
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Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pasal 637
Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

mempunyai

tugas

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Pasal 638
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

637,

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

menyelenggarakan fungsi:
a.

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program;

b.

koordinasi

dan

pelaksanaan

pengelolaan

data,

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan
evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
c.

koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, rumah
tangga, sistem informasi, dan fasilitasi hubungan
dengan instansi terkait; dan

d.

pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen
kinerja pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata
usaha.
Pasal 639

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

b.

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil
Pengawasan;

c.

Bagian Keuangan dan Umum; dan

d.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.
Pasal 640

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan

penyiapan

koordinasi

dan

penyusunan
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rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
Pasal 641
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

640,

Bagian

Program,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan
rencana,

bahan

koordinasi

program,

dan

dan

anggaran

penyusunan
di

bidang

pengawasan; dan
b.

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program.
Pasal 642

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:
a.

Subbagian Program dan Anggaran; dan

b.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 643

(1)

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
melakukan

penyiapan

penyusunan rencana,

bahan
program,

koordinasi
dan

dan

anggaran

di

bidang pengawasan.
(2)

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program.
Pasal 644

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil
Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan
tindak

lanjut

hasil

pengawasan,

pelaporan hasil pengawasan.

dan

evaluasi

serta
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Pasal 645
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 644, Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi
Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan

bahan

koordinasi

dan

pelaksanaan

pengelolaan data dan evaluasi serta pelaporan hasil
pengawasan; dan
b.

penyiapan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan.
Pasal 646

Bagian Pemantauan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil
Pengawasan terdiri atas:
a.

Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil
Pengawasan; dan

b.

Subbagian

Pemantauan

Tindak

Lanjut

Hasil

Pengawasan.
Pasal 647
(1)

Subbagian Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil
Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data
dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan.

(2)

Subbagian

Pemantauan

Tindak

Lanjut

Hasil

Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan
pelaksanaan

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

mempunyai

tugas

pengawasan.
Pasal 648
Bagian

Keuangan

melaksanakan

dan

penyiapan

Umum
koordinasi

dan

pelaksanaan

urusan keuangan, rumah tangga, sistem informasi, dan
fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.
Pasal 649
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 648, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan
fungsi:
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a.

penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan
pengelolaan barang milik inspektorat jenderal; dan

b.

pelaksanaan urusan rumah tangga, sistem informasi,
dan fasilitasi hubungan dengan instansi terkait.
Pasal 650

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:
a.

Subbagian Keuangan; dan

b.

Subbagian Umum.
Pasal 651

(1)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan
pengelolaan barang milik inspektorat jenderal.

(2)

Subbagian

Umum

mempunyai

tugas

melakukan

urusan rumah tangga, sistem informasi, dan fasilitasi
hubungan dengan instansi terkait.
Pasal 652
Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja
pegawai, organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.
Pasal 653
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

652,

Bagian

Kepegawaian

dan

Tata

Usaha

menyelenggarakan fungsi:
a.

pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen
kinerja pegawai; dan

b.

pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana,
serta tata usaha.
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Pasal 654
Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:
a.

Subbagian Kepegawaian; dan

b.

Subbagian Tata Usaha.
Pasal 655

(1)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.

(2)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha.
Bagian Keempat
Inspektorat I
Pasal 656

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri

serta

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan
Pengembangan Akses Industri Internasional, dan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Industri.
Pasal 657
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 656, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan

rencana

dan

program

pengawasan

internal;
b.

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan pengawasan lainnya;
c.

pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
inspektorat.
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Pasal 658
Inspekorat I terdiri atas:
a.

Subbagian Tata Usaha; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 659

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung
jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian
dan Tata Usaha.
Bagian Kelima
Inspektorat II
Pasal 660

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri

serta

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka,
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, dan Pusat
Data dan Informasi.
Pasal 661
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 660, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan

rencana

dan

program

pengawasan

internal;
b.

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan pengawasan lainnya;
c.

pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;
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d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
inspektorat.
Pasal 662

Inspekorat II terdiri atas:
a.

Subbagian Tata Usaha; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 663

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung
jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian
dan Tata Usaha.
Bagian Keenam
Inspektorat III
Pasal 664

Inspektorat
pengawasan

III

mempunyai

internal

terhadap

tugas
kinerja

melaksanakan
dan

keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil
pengawasan

Direktorat

Jenderal

Industri

Agro

dan

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
Pasal 665
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 664, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan

rencana

dan

program

pengawasan

internal;
b.

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

kegiatan pengawasan lainnya;

pemantauan,

dan
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c.

pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
inspektorat.
Pasal 666

Inspekorat III terdiri atas:
a.

Subbagian Tata Usaha; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 667

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata
usaha dan rumah tangga inspektorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung
jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian
dan Tata Usaha.
Bagian Ketujuh
Inspektorat IV
Pasal 668

Inspektorat
pengawasan

IV

mempunyai

internal

terhadap

tugas
kinerja

melaksanakan
dan

keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil
pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal
Industri Kecil dan Menengah, dan Inspektorat Jenderal.
Pasal 669
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 668, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:
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a.

penyusunan

rencana

dan

program

pengawasan

internal;
b.

pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui

audit,

reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan pengawasan lainnya;
c.

pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri;

d.

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e.

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
inspektorat.
Pasal 670

Inspekorat IV terdiri atas:
a.

Subbagian Tata Usaha; dan

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pasal 671

(1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha dan rumah tangga inspektorat.

(2)

Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung
jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian
dan Tata Usaha.
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INSPEKTORAT
JENDERAL

SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV
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SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN
PROGRAM, EVALUASI, DAN
PELAPORAN

BAGIAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
DAN EVALUASI HASIL
PENGAWASAN

BAGIAN
KEUANGAN DAN UMUM

BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN TATA
USAHA

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN
ANALISIS, EVALUASI, DAN
PELAPORAN HASIL
PENGAWASAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN

SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN

SUBBAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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INSPEKTORAT I

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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INSPEKTORAT II

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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INSPEKTORAT III

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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INSPEKTORAT IV

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

