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Batam – Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, delapan pemerintah daerah di
Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (LKPD TA 2018)
kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau. Sesuai Pasal 297, Pemda berkewajiban
menyerahkan Laporan Keuangan kepada BPK untuk dilakukan
pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
Pemerintah Kota Batam menjadi Pemda pertama yang
menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK Kepri. Walikota
Batam, Muhamad Rudi, menyerahkan Laporan Keuangan (LK)
Kota Batam TA 2018 kepada Azhar, Pelaksana Tugas Kepala
Perwakilan BPK Kepri. Penyerahan LK Kota Batam dilakukan di
Kantor BPK Kepri pada hari Senin, 25 Maret 2019. Laporan
keuangan yang diserahkan mencakup Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK).
Selanjutnya, menyusul Pemko Batam, tujuh kepala daerah di
wilayah Provinsi Kepri, secara serentak mewakili daerahnya
menyerahkan laporan keuangannya masing-masing kepada BPK
Kepri pada hari Kamis, 28 Maret 2019, termasuk Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan secara langsung oleh
Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, kepada Plt. Kepala
Perwakilan BPK Kepri, Azhar.

Dalam kesempatan tersebut, Azhar menyampaikan kepada
seluruh kepala daerah yang hadir bahwasanya sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK
memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan
keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas
laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah
disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk
memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini,
adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
(b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c)
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Atas LKPD yang telah diserahkan kepada BPK, selanjutnya akan
diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK dan hasilnya, yaitu Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP), sesuai dengan amanat Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara,
akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
paling lambat dua bulan setelah LKPD diserahkan. (why)
 



BPK Kepri Gelar Diklat
Pemeriksaan LKPD Tahun 2019

Batam – Menjelang akan dilakukannya pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 di wilayah
Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
bersama Badan Diklat PKN BPK RI menyelenggarakan kegiatan Diklat
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
Acara yang diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa di BPK
Kepri tersebut diselenggarakan selama lima hari, yaitu dari tanggal 21 s.d.
25 Januari 2019, dan bertempat di Ruang Auditorium Lt.5 Gedung BPK
Kepri.
 
Diklat yang diampu oleh beberapa pemateri yang berasal dari internal
BPK Kepri tersebut banyak mengangkat contoh-contoh kasus aktual yang
berkaitan dengan pemeriksaan sebagai materi utama. Kemudian dalam
sesi lainnya juga dibahas mengenai perbandingan antara temuan-temuan
pemeriksaan LKPD berbasis kas menuju akrual dengan temuan-temuan
pemeriksaan LKPD berbasis akrual. Selain itu materi berkaitan dengan
resiko dan materialitas pemeriksaan juga menjadi pokok pembahasan
dalam diklat tersebut.
 
Di akhir diklat, Plt. Kepala Perwakilan BPK Kepri, Azhar, menyampaikan
beberapa harapannya terkait penyelenggaraan diklat di BPK Kepri kali ini.
Yang paling penting, menurut Azhar, Diklat Pemeriksaan LKPD kali ini
harus dapat secara nyata menambah tingkat kompetensi dan
profesionalitas para pemeriksa di BPK Kepri dalam menjalankan tugas
pemeriksaan LKPD di masa yang akan datang. (why)
 

BPK Kepri Berenergi, Bersinergi
dan Berprestasi

Batam - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-72
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau menyelenggarakan berbagai kegiatan dan fun games
yang diikuti oleh keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
dan secara simbolis dibuka oleh Plt. Kepala Perwakilan, Azhar, pada
Jumat, 11 Januari 2019 di halaman gedung BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau.
 
Dalam sambutannya, Azhar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut
penting dan relevan untuk dilakukan.  Terlebih lagi, tema HUT BPK RI
tahun ini adalah “Energi, Sinergi, Prestasi”. Diharapkan dengan sarana
semacam ini, kebersamaan dan kekompakan diantara seluruh keluarga
besar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat terajut dan terjalin
semakin erat. Bahkan tidak hanya diantara para pegawai sendiri tetapi
juga antara pegawai dengan anggota keluarga BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau lainnya, termasuk para petugas kebersihan. 
 
Rangkaian kegiatan dan fun games dalam rangka menyemarakkan Hari
Jadi BPK RI yang Ke-72 Tahun 2018 diawali dengan kegiatan senam sehat
bersama yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai
pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Setelah
itu acara dilanjutkan dengan berbagai fun games yang meriah, unik,
menghibur, dan kompetitif. (why)
 



Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-72
di BPK Kepri
Batam - Senin 21 Januari 2019 pukul 08.00 WIB, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau menyelenggarakan upacara memperingati HUT BPK RI Ke-72 yang diikuti oleh
seluruh pegawai. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau, dan bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala
Subauditorat, Azhar.
Peringatan HUT BPK ke-72 tahun 2019 kali ini mengangkat tema “Energi, Sinergi,
Prestasi”. Tema ini diketengahkan dengan harapan bahwa semangat persaudaraan
dan kekeluargaan antar insan BPK yang merupakan suatu energi yang besar dapat
semakin dikuatkan dengan adanya sinergi antar unit kerja yang semakin harmonis.
Pada akhirnya hal inilah nantinya yang akan mendorong BPK semakin berprestasi
dalam mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
Di usianya yang ke-72, BPK terus berbenah, memperbaiki diri dan berupaya keras
melakukan perbaikan keuangan Negara melalui berbagai kontribusi nyata. Dalam
pidato Ketua BPK RI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, disebutkan bahwa Pada
usia 72 tahun, telah banyak sumbangan BPK bagi kemajuan negara dan bangsa kita.
Peningkatan opini WTP pada LKPP, LKKL, dan LKPD merupakan kontribusi besar BPK
dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
BPK juga terus mendorong penggunaan keuangan negara benar-benar ditujukan
untuk pencapaian tujuan bernegara. BPK berkomitmen untuk selalu meningkatkan
kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya serta terus
memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, diharapkan BPK
dapat meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Bahkan di dunia internasional peran nyata BPK semakin diakui. BPK kembali terpilih
sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk
periode 2017-2019 dan sebagai anggota panel external auditor Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) yang bertugas sebagai lembaga pemeriksa untuk badan-badan dalam
komunitas PBB. BPK juga terlibat dalam pemeriksaan Sustainable Development
Goals (SDGs) di lingkungan organisasi BPK sedunia. Keaktifan BPK di dunia
internasional adalah bagian dari peningkatan kapabilitas pemeriksa dan
menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam pemeriksaan lembaga internasional.
(why)
 
BPK Kepri Hadiri Talk Show P4GN

Bahan nya belum ada / salah

Batam – Pada hari Senin, 18 Februari 2019, bertempat di Hotel Pusat Informasi Haji,
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti acara talk show Pencegahan dan
Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Acara
talkshow yang dihadiri oleh para pegawai BPK Kepri tersebut diselenggarakan oleh
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau. Turut hadir Plt. Kepala
Perwakilan BPK Kepri, Azhar, dan para pejabat struktural BPK Kepri lainnya. Talk
show P4GN merupakan agenda rutin BNNP Kepri yang bertujuan untuk menyebarkan
informasi mengenai P4GN kepada masyarakat sehingga mampu membentengi diri,
keluarga dan lingkungan dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan obat-obatan.
Narasumber pada sesi pertama adalah dr. Laila Sylvia Sari, seorang spesialis kejiwaan
yang memaparkan mengenai penyalahgunaan narkoba dipandang dari perspektif
kesehatan. Dengan mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat
mendorong seseorang untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dr. Laila
juga menekankan bahwa komunikasi dalam keluarga serta pemahaman agama yang
kuat berperan penting dalam menangkal bahaya narkoba.
Sementara itu pada sesi kedua, Kepala BNNP Kepri, Richard M. Nainggolan,
memaparkan bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam kategori darurat
narkoba. Hasil penelitian BNN Pusat dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan LIPI menunjukkan bahwa jumlah kelompok pekerja di Indonesia yang
terpapar narkoba pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.514.037 orang, 11.660 orang
diantaranya berasal dari Kota Batam. Melihat fakta tersebut, menurut Richard, BNN
telah mencanangkan beberapa kebijakan dan strategi yang terpadu dalam P4GN,
yaitu terkait pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi.
Melalui acara tersebut BNNP Kepri mendorong pegawai BPK Kepri agar lebih peka
terhadap bahaya narkoba yang mengintai keluarga dan lingkungan. Kepala BNNP
Kepri juga menekankan agar waspada terhadap perubahan fisik dan perilaku sebagai
salah satu ciri penyalah guna narkoba. Di akhir acara, BNNP Kepri mengajak pegawai
di lingkungan BPK Kepri untuk menjadi penggiat Anti Narkoba sebagai wujud nyata
peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mengoptimalkan program P4GN. (nss)
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