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Setelah melaksanakan Pemeriksaan atas
Penanganan Pandemi Covid-19 pada
beberapa pemerintah daerah di Provinsi
Kepulauan Riau, Selasa 22 Desember  2020
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
menyerahkan 5 (lima) Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari LHP
Kinerja atas Efektivitas Penanganan
Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA
2020 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau serta LHP Kepatuhan atas Penanganan
Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota
Tanjungpinang, Kota Batam dan Kab.
Karimun. LHP diserahkan kepada masing-
masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah pada
4 (empat) kabupaten/kota tersebut.
Penyerahan LHP dilaksanakan secara daring
melalui video conference dari Auditorium
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau,
sebagai salah satu bentuk upaya dalam
pencegahan penyebaran virus corona. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan
Riau Masmudi dalam sambutannya

menyampaikan bahwa pemeriksaan atas
Penanganan Pandemi Covid-19 ini bertujuan
untuk:
1. Menilai apakah refocusing dan
rasionalisasi APBD pada pemerintah daerah
dialokasikan dan digunakan dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19 sesuai
peraturan perundang-undangan;
2. Menilai apakah proses pengadaan barang
dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial,
dan bidang penanganan dampak ekonomi
dalam rangka penanganan pandemi Covid-
19 pada pemerintah daerah telah
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-udangan;
3. Menilai apakah penanganan bidang
kesehatan, bidang sosial, dan bidang
penanganan dampak ekonomi dalam rangka
penanganan pandemi Covid-19 pada
pemerintah daerah telah dilaksanakan telah
sesuai dengan peruntukannya dan diterima
pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat
jumlah, dan tepat kualitas.

“Secara umum, berdasarkan hasil
pemeriksaan kinerja, BPK menemukan
masih belum memadainya upaya
pemerintah daerah dalam penyediaan
jejaring laboratorium, dan upaya
pencegahan pandemi Covid-19 melalui
promosi kesehatan (Education) belum
memadai. Sedangkan dalam pemeriksaan
DTT, BPK menemukan beberapa
permasalahan antara lain masih terdapat
Kemahalan harga atas Pengadaan
Barang Medis Habis Pakai, Penetapan
Kriteria Penerima Bantuan Sosial
Sembako Belum Sesuai Ketentuan, dan 
 Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan
Validasi Data Penerima Bantuan Belum
Memadai” ungkap Masmudi.

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Jumaga Nadeak yang mewakili pihak DPRD
penerima LHP menyampaikan terimakasih
kepada BPK yang telah menyelesaikan tugas
yakni menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas
Penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi
Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepulauan
Riau juga berharap agar penanganan
pandemi oleh pemerintah daerah dapat
terselesaikan dengan biak.
Walikota Batam Muhammad Rudi yang
mewakili pemerintah daerah penerima LHP
juga menyampaikan terimakasih kepada BPK
dan tim yang telah melaksanakan
pemeriksaan terhadap APBD 2020 fokusnya
pada anggaran penanganan pandemi Covid-
19. Karena hal ini merupakan sesuatu yang
baru, mungkin banyak administrasi yang
belum terlengkapi, maka dari itu,
Pemerintah Kota Batam akan berusaha
menindaklanjuti temuan BPK dalam waktu
sesingkatnya. 

Semoga rekomendasi yang telah diberikan
BPK atas penanganan pandemi Covid-19 ini
dapat mcmberikan masukan kepada para
pemangku kcpentingan atas pelaksanaan
kegiatan pengendalian panderni Covid-19
serta kesiapan dalam menghadapi ancaman
pandemi dimasa mendatang. (Dsk)
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Dalam rangka memperingati Tahun Baru
Islam 1 Muharram 1442 Hijriyah, Dewan
Kemakmuran Musholla (DKM) Baitul Hasib
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
menyelenggarakan kegiatan berbagi dengan
anak yatim di Panti Asuhan Ashabul Yamin.
Kegiatan yang dilakukan pada hari Senin, 7
September 2020 tersebut berkenan dipimpin
langsung oleh Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang
sekaligus menjabat sebagai Pembina DKM
Baitul Hasib, Widhi Widayat. Turut hadir
dalam kegiatan santunan ini Ketua DKM
Baitul Hasib, Ruswanto.

Dalam kegiatannya kali ini, Widhi Widayat
dan rombongan diterima langsung oleh
Ketua Yayasan Ashabul Yamin, Asep Yaya.
Dalam sambutannya, Asep Yaya
menyampaikan terima kasih dan
penghargaannya atas kepedulian yang
ditunjukkan, khususnya oleh DKM Baitul
Hasib BPK Kepri dan umumnya oleh para
pegawai BPK Kepri, karena sudah berkenan
menyisihkan sebagian hartanya untuk
berbagi dengan para penghuni panti asuhan.
Panti Asuhan  Ashabul Yamin sendiri
terletak di Komplek Kabil Raya, Kecamatan
Nongsa, Kota Batam dan mengasuh kurang
lebih sebanyak 45 anak yatim, piatu, yatim
piatu, dhuafa dan anak-anak kurang
mampu/binaan lainnya yang berada di
sekitar kawasan Kecamatan Nongsa.

Acara tersebut diselenggarakan di
Auditorium Lt.5 Gedung BPK Kepri pada hari
Jumat, 4 September 2020, pukul 14.00 WIB.

Tidak lupa, Widhi mengingatkan bahwa Tim
Pemeriksa dalam bekerja harus selalu
profesional, menjaga nilai-nilai dasar BPK.
“Tiga nilai dasar BPK, independensi,
integritas, dan profesionalisme, jangan
pernah sedikitpun terlupakan.”, tegas Widhi
Widayat dalam akhir pengarahannya.Acara
yang berlangsung selama lebih dari satu jam
dan turut dihadiri oleh Kepala Subauditorta
BPK Kepri, Azhar, itu juga dijadikan ajang
tanya jawab antara pegawai dengan Kepala
Perwakilan guna menentukan langkah-
langkah persiapan yang lebih efektif
menjelang pelaksanaan pemeriksaan di
Semester II Tahun 2020 ini, terutama
mempertimbangkan aspek kesehatan dan
keselamatan para pihak yang terlibat, baik
pemeriksa maupun yang terperiksa. (eko)

Salah satu tugas yang menjadi agenda
penting di BPK adalah kegiatan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu (PDTT) dan
pemeriksaan kinerja. PDTT adalah
pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan
khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk
memberikan kesimpulan sesuai dengan
tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT
dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan
pemeriksaan investigatif. PDTT bisa bersifat
eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur
yang disepakati (agreed upon procedures).
Sedangkan pemeriksaan kinerja adalah
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek
ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan
aspek efektivitas.

PDTT dan pemeriksaan kinerja ini rutin
dilaksanakan oleh BPK pada tiap Semester II
tahun berjalan, termasuk oleh BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh
karena itu, menjelang akan dilakukannya
pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan
pemeriksaan kinerja di Tahun 2020 di
wilayah pemeriksaan BPK Kepri, Kepala
Perwakilan BPK Kepri, Widhi Widayat,
berkenan memberikan pengarahan kepada
segenap Pemeriksa yang ada di BPK Kepri. 

Sementara itu, Widhi Widayat dalam
sambutannya mengatakan bahwa tujuan
utama DKM Baitul Hasib mengadakan
kunjungan ke Panti Asuhan Ashabul Yamin
adalah selain dalam rangka memperingati
Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah tetapi juga
untuk berbagi rezeki dengan sesama yang
membutuhkan. Selain itu, kegiatan kali ini
diharapkan juga dapat menumbuhkan rasa
empati dalam diri seluruh pegawai BPK
Kepri sehingga ke depannya dapat menjadi
pribadi-pribadi yang lebih memiliki rasa
kepedulian yang tinggi kepada sesama
manusia yang ada di sekitarnya. (eko)

DKM BAITUL HASIB BPK KEPRI BERIKAN
SANTUNAN UNTUK ANAK YATIM

PENGARAHAN KEPALA PERWAKILAN
MENJELANG PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2020



Untuk memenuhi tuntutan dan harapan
para pemangku kepentingan agar hasil
pemeriksaan BPK semakin berkualitas, serta
dalam rangka pembinaan, pengembangan
dan pembangunan profesi Pemeriksa
keuangan negara, Badan Pemeriksa
Keuangan membentuk suatu organisasi yang
mewakili profesi Pemeriksa keuangan
negara secara keseluruhan. Organisasi
profesi ini dimaksudkan untuk dapat
menetapkan standar kualitas,
mengembangkan dan menegakkan kode etik,
memelihara martabat, kehormatan, moral
dan integritas yang tinggi, dan menyediakan
wadah untuk komunikasi, konsultasi,
koordinasi, serta usaha-usaha bersama lain
yang diperlukan bagi para Pemeriksa
keuangan negara.

Organisasi profesi tempat berhimpunnya
para Pemeriksa keuangan negara dari
berbagai disiplin ilmu dan kepakaran ini
diberi nama Institut Pemeriksa Keuangan
Negara (IPKN). IPKN berfungsi sebagai media
dalam rangka peningkatan
kualitas/kompetensi profesional dan
pengembangan profesi pemeriksa. IPKN
diresmikan di Jakarta pada 20 Februari
2020 oleh Ketua BPK, Agung Firman
Sampurna. Kepengurusan IPKN ini nantinya
dibentuk di setiap provinsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan
Pengurus Nasional (DPN) IPKN, pada tanggal
6 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB, melantik
Pengurus IPKN Periode 2020-2023 untuk
Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)
yang terdiri dari IPKN Wilayah Aceh, IPKN
Wilayah Sumatera Utara, IPKN Wilayah
Sumatera Barat, IPKN Wilayah Riau, dan
IPKN Wilayah Kepulauan Riau, yang
dilaksanakan secara luring (langsung) dan
daring (melalui konferensi jarak jauh).
Pelantikan ini dilakukan secara virtual
melalui videoconference oleh Ketua Umum
IPKN yang juga merupakan Anggota V BPK
RI, Bahrullah Akbar dan disaksikan langsung
oleh para Ketua IPKN masing-masing
wilayah yang pengurusnya dilantik.

Dalam acara tersebut, susunan pengurus
yang dilantik meliputi Wakil Ketua IPKN,
Sekretaris dan Bendahara IPKN, Ketua dan
Anggota masing-masing Divisi. Termasuk di
dalamnya Dewan Konsultatif IPKN. Susunan
pengurus IPKN Wilayah Provinsi Kepulauan
Riau dapat dilihat disini.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua
Umum IPKN menyampaikan bahwa
Pembentukan IPKN dapat mendukung
peningkatan kompetensi, profesionalisme,
dan kinerja dari para pemeriksa keuangan
negara. Selain itu, pembentukan IPKN dapat
memberikan manfaat bagi pemeriksa untuk
berbagi pengetahuan dan pengalaman
melalui penyelenggaraan seminar, workshop,
dan pengembangan profesi, serta menjaga
profesionalisme anggota melalui penjagaan
dan penindakan atas pelanggaran kode etik
profesi. Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan
IPKN juga dimaksudkan sebagai sarana
untuk meningkatkan hubungan antara
pemeriksa BPK dengan profesi akuntan dan
auditor internal pemerintah dalam rangka
meningkatkan kualitas pemeriksaan
keuangan negara.

Hal yang sama kembali ditegaskan oleh
Ketua IPKN Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
yang juga menjabat Kepala Perwakilan BPK
Kepri, Widhi Widayat, “Yang jelas, dengan
hadirnya IPKN, yang di dalamnya merupakan
bentuk kolaborasi dan sinergi antar berbagai
elemen, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat
Pemerintah Daerah, SPI di BUMN/BUMD dan
para akademisi/praktisi di bidang akuntansi
dan keuangan negara, diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas professional
Pemeriksa keuangan negara sehingga hal ini
nantinya akan berpengaruh pada
tercapainya salah satu tujuan strategis BPK
yaitu mewujudkan pemeriksaan yang
bermutu untuk menghasilkan laporan hasil
pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai
dengan kebutuhan pemangku kepentingan.”
demikian tegas Widhi dalam menjawab
pertanyaan awak media terkait fungsi dan
peranan IPKN. (eko)

IPKN, UNTUK PEMERIKSA DAN HASIL
PEMERIKSAAN YANG SEMAKIN

BERKUALITAS
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GALERI
FOTO

Poliklinik Online Meet Up
25 September 2020

Diklat Self Motivation Skill
28-30 September 2020

Sertijab Kepala Perwakilan
13 November 2020

Pembukaan PTLHP Smt 2
 8 Desember 2020

Pisah Sambut Kepala Perwakilan
 20 Desember 2020

 Penyerahan LHP Kinerja SPBE
 14 Desember 2020


