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PEMERIKSAAN Pendahuluan tarhadap seluruh entitas 
di Provinsi Kepulauan Riau serentak dilaksanakan 

pada bulan Maret 2010.
 Pemeriksaan Pendahuluan sebagai bagian dari tahapan 
Pemeriksaan Laporan  Keuangan Pemerintah ini bertujuan 
untuk memperoleh gambaran keadaan dan permasalahan pada 
pelaksaanan APBD Tahun Anggaran 2009 pada 9 entitas di 
wilayah pemeriksaan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. 
 Objek pemeriksaan utama pada Pemeriksaan 
pendahuluan  mencakup pemeriksaan atas pengelolaan kas, 
pengelolaan penerimaan daerah dan dana perimbangan, 
pengelolaan  aset, belanja modal, serta tindak lanjut dan 
pemantauan kerugian daerah.
 Pada pelaksaanan Pemeriksaan Pendahuluan tahun 
2010 ini, untuk kali pertama  Perwakilan Provinsi Kepulauan 
Riau mengirimkan tim pemeriksa ke Kabupaten Kepulauan 
Anambas (KKA) yang menjadi kabupaten baru hasil 
pemekaran dari Kabupaten Natuna.
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PERWAKILAN PROVINSI KEPRI 
LAKSANAKAN PEMERIKSAAN 

PENDAHULUAN

EDITORIAL

PENGABDIAN, 
PROFESIONALISME, DAN 

KEBAHAGIAAN

 Pengabdian, profesionalisme, dan 
kebahagiaan seyogyanya menjadi satu kesatuan 
yang saling bersinergi. Ketiganya merupakan 
satu rangkaian aplikasi suatu proses yang terdiri 
dari niat, tindakan, dan tujuan hakiki yang 
hendak dicapai.
 Pengabdian (dedication) didasari 
niat untuk berbuat yang lebih baik dengan 
memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
 Profesionalisme (profésionalisme) 
ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, 
cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) yang 
sewajarnya ter dapat pada atau dilakukan oleh 
seorang profesional. Longman menyimpulkan 
bahwa profesionalisme adalah tingkah laku, 
kepakaran atau kualitas dari seorang yang 
profesional.
 Sementara hakekat kebahagiaan 
(happiness) bersifat subjektif. Masing-masing 
individu memiliki penafsiran dan pemahaman, 
yang berbeda dalam memaknai esensi 
kebahagiaan sebagai tujuan yang ingin diraih.
 Semoga pengabdian dan profesionalisme 
tidak hanya menjadi jargon semata. Kebahagian 
yang kita idamkan bukan utopia semata sehingga 
membuat pengabdian dan profesionalisme kita 
jadi sia-sia.
                -Redaksi-

DAFTAR ISI

Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik di Kabupaten Kepulauan Anambas
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SOSIALISASI PEMERIKSAAN 
LKPD TAHUN 2010  

PERWAKILAN Provinsi Kepulauan Riau 
mengadakan sosialisasi pemeriksaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 
bagi seluruh pemeriksa yang akan diturunkan ke 
lapangan   untuk mengadakan pemeriksaan LKPD 
TA 2009 pada tanggal 5-7 April 2010.
 Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh 
pemeriksa di Perwakilan Provinsi Kepulauan 
Riau ini diselenggarakan sebagai pembekalan dan 
sarana tranfer ilmu antar pemeriksa di lingkungan 
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
 Materi sosialisasi dipaparkan oleh para 
pemeriksa yang telah mengikuti diklat pemeriksaan 
LKPD beberapa waktu lalu dengan dipandu oleh 
Kepala Sub Auditorat, Hery Purwanto, Kepala 
Seksi Kepri I, Masmudi, dan Kepala Seksi Kepri 
II, Ubaidi. 
 Penyelenggarakan sosialisasi ini bertujuan 
agar setiap pemeriksa di lingkungan Perwakilan 
Provinsi Kepulauan Riau dapat memiliki 
pengetahuan yang relatif setara mengenai 
pemahaman objek, tujuan, dan aspek-aspek 
mengenai pemeriksaan LKPD serta mengenai 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri.
 Sosialisasi ini berjalan dengan cukup 
interaktif dengan diskusi mengenai pemasalahan-
permasalahan yang mungkin ditemui dalam 
pelaksaan pemeriksaan LKPD.(jie)

TAKMIR AMANAH  Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau menyelenggarakan kajian rohani 

sebagai program penyejuk hati perdana. Kajian rohani 
yang diikuti oleh seluruh umat muslim di Perwakilan 
Provinsi  Kepulauan Riau dilaksanakan pada tanggal 9 
April 2010 dengan menghadirkan  Al  Ustadz Bakhtiar 
Muhammad Rum, Lc. sebagai penceramah.
 Dibentuknya Takmir Amanah pada tanggal 23 
Maret 2010 dan kegiatan kajian rohani ini merupakan 
bentuk komitmen para pegawai Perwakilan Provinsi 
Kepulauan Riau untuk tetap menyeimbangkan 
kebutuhan jasmani dan rohani sebagai manusia 
disela-sela kesibukan.
 Ustadz Bakhtiar dalam ceramahnya 
menyampaikan perihal penyucian jiwa (tazkiyyatun 
nafs).  Beliau menyampaikan bahwa penyucian jiwa 
harus dimulai dengan keikhlasan hati dan kesadaran 
sebagai mahluk Allah.
 Kegiatan kajian rohani seperti ini diagendakan 
menjadi kegiatan rutin Takmir Amanah. Mininal 
sekali sebulan kegiatan serupa dilaksanakan untuk 

KAJIAN ROHANI 
PENYEJUK HATI PERWAKILAN 

PROVINSI KEPRI

“Pandanglah segala sesuatu dari kacamata orang lain. 
Apabila hal itu menyakitkan hatimu, sangat mungkin 

hal itu menyakitkan hati orang itu pula.” 
(Anonymous)

KATA BIJAK
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SIAPA tak kenal Batam? Sepertinya  hampir setiap 
orang di 
Indonesia tak 
asing dengan 
tempat yang 
satu ini. 
Batam adalah 
kota terbesar 
di Provinsi  
K e p u l a u a n 
Riau. Kota 
B a t a m 

merupakan sebuah pulau yang terletak sangat 
strategis karena terletak di jalur pelayaran  
internasional. Kota ini memiliki jarak yang dekat 
dengan Singapura dan Malaysia.
 Kota Batam merupakan salah satu kota dengan 
pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun 
pada tahun 1970-an kota ini hanya dihuni sekitar 
6.000 penduduk, namun saat ini menurut Sensus 
penduduk pada Mei 2010 mencapai 1.006.063 jiwa. 
Batam menjadi kota terbesar dan terpadat ketiga di 
Sumatera setelah Medan dan Palembang

SEJARAH
 Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang 
melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 
231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan 
perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan 
penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 
1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau 
Sambu.
 Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal 
menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia. 
Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja 
daerah industri dengan didukung oleh Otorita 
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau 
lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) 
sebagai penggerak pembangunan Batam.
 Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, 
pada dekade 1980-an, wilayah kecamatan Batam 
yang merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan 
Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya 
Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan 

administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan 
serta mendudukung pembangunan yang dilakukan 
Otorita Batam.
 Di era Reformasi pada akhir dekade tahun 
1990-an, Kotamadya administratif Batam berubah 
statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah 
Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan 
dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan 
Otorita Batam (kini Badan Pengelola Kawasan).
 Pada tahun 2010 Kota Batam menggelar tahun 
kunjungan wisata bertajuk “VISIT BATAM 2010 - 
Experience it”. Didukung oleh fasilitas hotel dan 
resort berstandar internasional serta aneka kegiatan 
wisata yang disusun dalam Kalender Kegiatan 
Kepariwisataan Kota Batam, diharapkan dapat 
menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan 
domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota 
Batam.
 Tempat-tempat wisata unggulan di Batam 
Jembatan Barelang (Ikon Kota Batam), Bekas kamp 
pengungsi Vietnam di pulau Galang, Pantai Nongsa, 
Pantai Melur Pulau Galang, Pantai Sekilak, KTM 
Resort (terdapat patung Dewi Kwan-Im raksasa), 
serta berbagai resort berstandar internasional yang 
menyediakan fasilitas hotel, golf dll.
 Selain menyediakan tempat- tempat wisata, 
di Batam juga terdapat tempat-tempat belanja yang 
menyediakan berbagai barang bermerek seperti 
tas, jam tangan dan parfum dengan harga miring. 
Tak kertinggalan sentra elektronik yang akan 
memanjakan para pendatang dengan berbagai barang 
seperti beraneka model dan merk laptop dan ponsel. 
Tempat-tempat wisata belanja terdapat di Komplek 
Nagoya,  Komplek Jodoh, Mega Mall, Nagoya Hill 
Mall, Batam City Square(BCS) Mall, Lucky Plaza 
(Pusat penjualan Ponsel), Mymart (Pusat penjualan 
Komputer).
(sumber: www.wikipedia.com, www.batamkota.go.id)

PROFIL ENTITAS

Batam Bandar Dunia
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Galeri Foto

   Foto Seluruh Pegawai Perwakilan Provinsi Kepri pada  
HUT BPK RI yang Ke-63

           Pengurus DWP BPK RI 
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

          Lomba Makan Kerupuk 
      Memperingati HUT BPK RI 

             elamat 
Menempuh Hidup Baru

Untuk

Bayu Anggoro &Neneng Chairunnisa

S

Pengarah                   :  Drs. Yulindra Tri Kusumo Nugroho                        
Penanggung jawab  :  Drs. Sumarlan, M.Si.
Tim Redaksi              :  Jayusman, S.H.; Agung Ajiwibowo N.E., S.H.;          Redaksi menerima saran, kritik, berita atau informasi
                                      Rumina; dan  Hassuni Muhar                                       yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan
Alamat Redaksi        :  Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam                                        kegiatan ke-BPK-an lainnya
Telp/Fax.                   :  0778-327600 / 0778-322212                                                          
Email                         :  humasbpk_btm@yahoo.co.id

POJOK TIPS

1. Meja kerja bersih
Meja kerja yang bersih dari kertas 
kerja akan sangat membantu anda 
untuk lebih fokus pada apa yang 
sedang dikerjakan. Pekerjaan 
akan cepat selesai karena pan-
dangan tidak terganggu dengan 
tumpukan kertas di atas meja.

2. bekerja dengan prioritas
Yup, SEMUA pekerjaan memang 
penting untuk diselesaikan se-
cepatnya. Tapi, kita harus bisa 
membedakan mana yang men-
desak untuk diselesaikan, mana 
yang bisa sedikit ditunda. Beker-
jalah dengan prioritas! Dan beban 
pikiran pun akan jauh berkurang.

3. segera aMbil keputusan
Semakin cepat anda mengambil 
keputusan dalam menghadapi 
masalah, semakin cepat pula 
masalah anda akan terselesaikan. 
And, guess what? Anda tidak 
perlu lagi berlama-lama stress 
memikirkan masalah itu. Bukan 
pekerjaan yang gampang, tapi 
harus dilakukan secepatnya 
supaya tidak berlarut-larut. 

4. delegasikan pekerjaan
Tidak ada orang di dunia ini yang 
bisa melakukan segala pekerjaan 
tanpa bantuan orang lain. So, 
biasakan untuk mulai membagi 
beban kerja dengan orang lain di 
tim kerja anda. Stress berkurang 
dan anda pun akan punya lebih 
banyak waktu luang untuk aktivitas 
lainnya.

Masih juga stress? Mungkinkah 
karena anda tak punya pilihan 
lain dan merasa dipaksa untuk 
mengerjakan sesuatu yang sama 
sekali bukan minat anda? Atau, 
lebih parah lagi... Anda merasa 
diperlakukan seperti sapi perah 
yang hanya menghasilkan 
keuntungan buat bos anda?

Kalau begitu, sudah saatnya anda 
bergerak maju dan bebaskan diri 
anda dari stress! Caranya? Cari 
peluang bisnis sampingan yang 
bisa mendatangkan penghasilan 
tambahan. Dengan bertambahnya 
penghasilan, anda akan punya 
lebih banyak pilihan dan otomatis 
stress pun jauh dari pikiran 
anda...

(Sumber: www.kepribadian-malwa.com)

KERJA TANPA STRESS


