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Batam - Bertempat di Ruang Auditorium Gedung BPK Perwakilan

Provinsi Kepulauan Riau Lt.5, pada hari Jumat, 26 Desember 2018,

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun

2018 kepada 7 (tujuh) entitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara

tersebut, LHP yang diserahkan adalah LHP Kinerja atas Efektivitas

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi

Dana Desa untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan

Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karimun dan

Kabupaten Bintan.

Selain itu, LHP Kinerja berikutnya yang diserahkan adalah LHP

Kinerja atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Peserta Didik

melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan Sejenis

Lainnya dalam rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib

Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas. Kemudian juga diserahkan LHP Kinerja atas Efektivitas

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi

Dana Desa untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan

Semester I TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dalam acara yang digelar tepat pada pukul 14.30 tersebut, turut

pula diserahkan LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Antara lain

LHP Kepatuhan atas Pengadaan Barang untuk Dihibahkan TA

2018 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, LHP Kepatuhan

atas Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2018 pada

Pemerintah Kota Batam, dan LHP Kepatuhan atas Pengadaan

Barang dan Jasa TA 2018 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.
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BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan

pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(PDTT). Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan

aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Sementara itu, PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan

tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan

kinerja, yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai

dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan.

Selain itu, masih dalam sambutannya, Ayub Amali juga

mengungkapkan beberapa poin penting terkait temuan hasil

pemeriksaan kinerja, yaitu antara lain Pemerintah Kabupaten

Karimun dan Bintan masih belum memiliki regulasi yang secara

khusus mengatur tentang pengawasan pengelolaan Dana Desa

dan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas

pengelolaan dana BOS secara memadai, dan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk

mendukung kebutuhan pasien di RSUD Natuna masih belum

memadai.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

ditemukan beberapa permasalahan, antara lain pengadaan

barang untuk dihibahkan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau tidak didukung dengan evaluasi usulan hibah yang

memadai dan tidak disajikan dalam Lampiran III APBD 2018,

kemudian terdapat keterlambatan pekerjaan pada 7 (tujuh) paket

pekerjaan jalan, jembatan dan pelantar pada Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya Air Kota Batam yang belum dikenakan sanksi

denda, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 6

(enam) paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Tanjungpinang. (why)

Agenda tahunan di BPK Perwakilan

Provinsi Kepulauan Riau tersebut

dihadiri oleh para pimpinan Kepala

Daerah dan pimpinan DPRD di Provinsi

Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota

Tanjungpinang, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna,

dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala

Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan

Riau, Ayub Amali, mengatakan bahwa

sesuai dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK),



Batam - Sebagai salah satu perwujudan pilar kesejahteraan nonfisik, pada hari Jumat

21 September 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Seminar

Edukasi Psikologis dan secara resmi membuka Employee Care Center (ECC).

Seminar Edukasi Psikologis dimulai pukul 09.00, dengan mengangkat tema “Work

Life Balance untuk Kerja Produktif dan Bahagia”. Seminar dibuka oleh Kepala

Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Ratna Agustini

Kusumaningtias. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Kesejahteraan Biro

SDM, Mamik Mis Chastina.

Work life balance merupakan salah satu kebutuhan pegawai, dimana pegawai bisa

memperoleh kesempatan untuk dapat menyeimbangkan tuntutan pekerjaan

dengan tanggung jawab pada kehidupan pribadi. Ratna Agustini dalam

sambutannya juga mengutarakan betapa pentingnya menyeimbangkan dan

menjadi ideal dalam menjalankan dua peran sekaligus, yakni menjadi seorang orang

tua yang ideal dan menjadi pegawai yang produktif. Seminar Edukasi ini akan

membantu pegawai dalam menyiasati benturan tersebut agar sukses di rumah dan

di tempat kerja.

 

The Art of Happiness at Work

Mamik Mis Chastina juga menyebutkan bahwa BPK merupakan instansi pemerintah

yang pertama menerapkan program ECC. ECC semula hanya diterapkan di Kantor

Pusat BPK, sekarang sudah mulai diterapkan di 5 kantor perwakilan, salah satunya

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Seminar yang dibawakan oleh Psikolog profesional Riko Jaya Saputra, M.Psi, Psikolog

ini banyak membahas tentang pentingnya kesehatan mental. Agar memiliki

kesehatan mental, setiap orang perlu mengelola stress yang dialami. Dalam seminar

disampaikan bagaimana stress dapat mempengaruhi kesehatan, dan mengenai

bagaimana cara menyikapi stress secara positif, disertai dengan contoh-contoh

aplikatif yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak itu saja, dalam

seminar juga diajarkan mengenai bagaimana cara mengatur pernafasan agar dapat

mengurangi stress.

Setelah diresmikannya ECC tanggal 21 September ini, mulailah dilaksanakan

kegiatan konsultasi para pegawai dengan Psikolog, sesuai dengan jadwal yang telah

di tentukan. (dsk)

Seminar Edukasi Psikologi dan Pembukaan Employee Care Center (ECC)

Batam – Tema tersebut diangkat oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai tema

diklat pada tanggal 21 s.d. 22 November 2018. Setelah melihat faktor-faktor potensial yang

dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya,

maka BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan diklat “The Art of Happiness

at Work: Menjaga Keseimbangan Kehidupan Pribadi dan Pekerjaan” untuk seluruh

pegawainya.

Bertempat di Auditorium Lantai 5 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, diklat dibuka oleh

Kepala Sekretariat Perwakilan, Sigit Pratama Yudha. Dalam sambutannya, beliau menyambut

positif penyelenggaraan diklat ini. Melalui diklat yang diampu oleh Psikiater dan Psikolog

profesional ini diharapkan para pegawai dapat mengelola stres dengan baik dan dapat

menyeimbangkan antara peran sebagai orang tua tanpa mengesampingkan tanggung jawab

sebagai pegawai, serta mampu membangun bonding dengan sesama rekan kerja agar

suasana kerja menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Stres merupakan salah satu risiko potensial yang rentan menghinggapi para pegawai BPK.

Stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi

yang dianggap berbahaya. Bagi pegawai BPK, terdapat beberapa faktor yang berpotensi

menimbulkan stres, antara lain mutasi dan kondisi geografis di wilayah Kepulauan Riau.

Tidak bisa dipungkiri, mutasi sedikit banyak berdampak pada kehidupan pribadi, serta motivasi

pegawai dalam bekerja. Tidak jarang mutasi menyebabkan pegawai hidup berjauhan dengan

keluarga, sementara disisi lain pegawai dituntut bekerja profesional sesuai standar yang sudah

di tetapkan. Hal lain yang juga berpotensi menjadi faktor tekanan psikologis dalam bekerja

adalah kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan dan hanya bisa

dijangkau melalui transportasi laut maupun udara dengan jarak tempuh antara 1 sampai

dengan 10 jam. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, sehingga sangat berpotensi

menyebabkan tekanan psikologis bagi para pegawai BPK, terutama bagi para Pemeriksa.

Sebagai penyeimbang tekanan-tekanan psikologis yang rentan terjadi, kemampuan pegawai

untuk menjaga kesehatan mental, pengelolaan stres yang baik, teknik parenting yang efektif

serta pengelolaan bonding dengan sesama pegawai, adalah suatu hal yang mutlak untuk

dimiliki. (dsk)



SIPTL Ver. 2 Dalam Gelaran Pemantauan TLRHP Semester II 2018 
di BPK Kepri

Batam – Masih dalam satu rangkaian kegiatan berbarengan

dengan kegiatan Workshop Evaluasi Sistem Informasi

Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) Versi 1 dan Pengenalan

SIPTL Versi 2 dan dalam rangka melaksanakan amanat

Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan, pada hari Rabu hingga Jumat, tanggal

19 - 21 Desember 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan

Riau menyelenggarakan acara Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II

Tahun 2018. Acara yang digelar di Ruang Auditorium BPK

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tersebut diikuti oleh 8

(delapan) entitas pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan

Riau.

Dalam pidato sambutannya, Kepala Sub Auditorat BPK Kepri,

Azhar, menyampaikan bahwa hasil pemantauan TLRHP BPK

Kepri untuk periode sampai dengan semester I Tahun 2018,

diketahui bahwa dari 6.642 rekomendasi, yang telah

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh entitas adalah 76,79%

atau sebanyak 5.101 rekomendasi. Pemerintah daerah yang

terbanyak menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan

status sesuai rekomendasi adalah Pemerintah Kota

Tanjungpinang dengan tingkat penyelesaian sebesar 91,22%.

Sedangkan pemerintah daerah yang masih rendah dalam

menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah

Pemerintah Kabupaten Lingga dengan tingkat penyelesaian

sebesar 67,28%.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mempercepat

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,

sejak tahun 2016 BPK telah memperkenalkan Sistem Informasi

Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) kepada seluruh entitas

pemeriksaan di BPK RI, termasuk entitas-entitas yang ada di

wilayah Provinsi Kepulauan Riau. SIPTL merupakan aplikasi

berbasis informasi teknologi yang dirancang dan

dikembangkan oleh Biro Teknologi Informasi BPK RI. Dengan

adanya SIPTL, data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang

selama ini secara manual disampaikan oleh entitas ke BPK

akan digantikan dengan data elektronis. Melalui SIPTL, proses

dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh

entitas dapat diketahui dan diakses secara real time.

Dalam gelaran Pemantauan TLRHP Semester II 2018 kali ini,

kedelapan entitas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang

telah dikenalkan pada SIPTL Versi 2, didorong untuk segera

mengoptimalkan penggunaan SIPTL Versi 2 tersebut dalam

rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas

rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga ke depannya

ditargetkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi

hasil pemeriksaan di BPK Kepri dapat mencapai hingga di atas

90%.

Sementara itu, sebagaimana diketahui, sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas. Pemantauan

dilakukan dua kali dalam setahun atau per semester guna

mengetahui perkembangan status tindak lanjut yang

dilakukan pejabat entitas atas rekomendasi hasil pemeriksaan

BPK. Selain itu, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara pasal 20 disebutkan kewajiban pejabat untuk

memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang

tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban

dimaksud dapat dikenai sanksi administratif. (why)



GALERI FOTO

Workshop Evaluasi  SIPTL Ver 1
dan Pengenalan SIPTL Ver 2

Perpustakaan BPK Kepri Selenggarakan Talkshow Kesehatan
Batam – Dalam rangka meningkatkan minat pegawai untuk berkunjung ke perpustakaan, Subbagian Hubungan Masyarakat dan

Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara Talkshow interaktif pada hari Jumat, 12

Oktober 2018 yang dihadiri oleh pegawai-pegawai yang ada di lingkungan BPK Kepri. Acara yang dimulai pada pukul 10.00 WIB dan

turut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Sigit Pratama Yudha, tersebut mengambil tema “Pertolongan Pertama Menghadapi

Serangan Jantung”. Talkshow pagi itu dipandu oleh Pengelola Perpustakaan BPK Kepri, Yunarti Lisna Nababan dengan

menghadirkan dr. Fajri Israq, MARS, Direktur RS Graha Hermine Batu Aji, Batam, sebagai narasumber.

 

Menurut Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Kepri, Yan Monagus Trikorian, tema

kesehatan sengaja dipilih sebagai tema Talkshow pada hari itu dikarenakan sangat relevan dengan resiko pekerjaan sebagai

pemeriksa di BPK Kepri. Sebagai pemeriksa, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah terkait bagaimana menjaga

kesehatan dan pola hidup (makan) di tengah-tengah tuntutan pekerjaan yang semakin berat, terutama ketika sedang melaksanakan

tugas pemeriksaan di daerah-daerah. Sedangkan pertolongan pertama menghadapi serangan jantung dijadikan sebagai tema utama

dikarenakan saat ini, berdasarkan hasil survei Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014, penyakit jantung koroner

masih merupakan salah satu penyakit yang berada di daftar teratas penyakit paling mematikan di Indonesia.

Dalam sesinya, dijelaskan oleh dr. Fajri, tidak semua serangan jantung dimulai dengan tiba-tiba, seperti nyeri dada yang sering kali

terlihat di TV atau di film, karena gejala yang ditimbulkan bervariasi pada setiap orang. Dengan besarnya resiko yang mungkin

dihadapi oleh pemeriksa pada setiap kegiatan pemeriksaan dan dengan melihat besarnya potensi ancaman penyakit jantung, maka

mengetahui cara pemberian pertolongan pertama terhadap penderita serangan jantung adalah bagian terpenting dari serangan

jantung itu sendiri, karena jika pertolongan yang diberikan terlambat maka akan sangat fatal akibatnya. (why)

Ruang Employee Care Center
(ECC)
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