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Batam - BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau menyerahkan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada 5
(lima) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dan Pemerintah Daerah di wilayah
Kepulauan Riau. LHP diserahkan secara
langsung oleh Kepala Perwakilan BPK
Kepri, Indria Syzinia kepada 5 (lima)
pimpinan DPRD dan 5 (lima) kepala daerah
di wilayah Kepulauan Riau, dalam Acara
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Kinerja Semester II Tahun 2019 di
Auditorium BPK Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau di Batam pada Rabu, 18
Desember 2019. Lima pemerintah daerah
yang menerima LHP Kinerja tersebut
adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau dan Pemerintah Kabupaten Lingga
yang dalam hal ini sama-sama menerima
LHP Kinerja dengan tema yang sama, yaitu
LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan
Belanja Daerah untuk Meningkatkan
Pembangunan Manusia Tahun Anggaran
2016 s.d. 2018.

Selanjutnya, pemerintah daerah lainnya
yang juga menerima LHP adalah
Pemerintah Kota Tanjungpinang dan
Pemerintah Kabupaten Bintan yang sama-
sama menerima LHP Kinerja atas
Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang
Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan
Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester
I Tahun 2019 dan terakhir adalah
Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas yang menerima LHP Kinerja atas
Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
 Melalui Penguatan Penjaminan Mutu
Pendidikan dan Implementasi Kurikulum
2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya
Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan BPK
Kepri menyampaikan bahwa pada
Semester II Tahun 2019, BPK Kepri telah
melaksanakan 5 (lima) pemeriksaan
kinerja pada 5 (lima) entitas. Pemeriksaan
kinerja bertujuan untuk menilai aspek
ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas
program/kegiatan. Diharapkan
pemeriksaan kinerja dapat memberikan
rekomendasi yang berguna untuk
meningkatkan kinerja entitas.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah
dilakukan terhadap (lima) entitas tersebut,
BPK Kepri menemukan beberapa
permasalahan, antara lain terdapat
ketidakselarasan antar dokumen
perencanaan, kemudian terdapat
identifikasi indikator sasaran yang belum
dilakukan, serta formulasi perhitungan
yang belum tergambar dalam dokumen
perencanaan pada Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau. Sementara itu, dalam
pemeriksaan lainnya, BPK menemukan
bahwa pada Pemerintah Kabupaten
Lingga, indikator program dan kegiatan
antar dokumen perencanaan belum
sepenuhnya selaras dan belum
sepenuhnya dapat mengukur pencapaian
output dan outcome.

Selanjutnya pada pemeriksaan kinerja
kesehatan di Pemerintah Kota
Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten
Bintan, BPK Kepri mendapati bahwa
rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk
mendukung pelayanan kesehatan dasar
belum disertai perhitungan skala prioritas
dan belum mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya. Dan yang
terakhir, pada pemeriksaan kinerja
pendidikan pada Pemerintah Kabupaten
Anambas, BPK Kepri mengungkap temuan,
yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas dan satuan pendidikan belum
sepenuhnya  menerapkan pembelajaran
sesuai Kurikulum 2013.

Pada akhir sambutan, Kepala Perwakilan
kembali menekankan bahwa sesuai
dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib
menindaklanjuti rekomendasi laporan
hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib
memberikan jawaban atau penjelasan
kepada BPK, tentang tindak lanjut atas
rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
Jawaban atau penjelasan dimaksud
disampaikan kepada BPK selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
laporan hasil pemeriksaan diterima.
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Batam – Menjelang akan dilakukannya pemeriksaan Semester II Tahun 2019 di
wilayah Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
bersama Badan Diklat PKN BPK RI menyelenggarakan kegiatan Diklat
Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Tahun 2019. Acara yang
diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa di BPK Kepri tersebut
diselenggarakan selama lima hari, yaitu dari tanggal 2 s.d. 5 September 2019,
dan bertempat di Ruang Auditorium Lt.5 Gedung BPK Kepri. Diklat ini dirasa
relevan untuk dilaksanakan karena selain bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan pemeriksa di lingkungan BPK Kepri secara
berkelanjutan, diklat ini juga mengangkat isu kekinian dimana saat ini seperti
kita tahu pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, sedang gencar
melaksanakan pembangunan infrastruktur di segala bidang, mulai dari jalan,
jembatan, termasuk gedung dan bangunan.

Diklat yang dibuka secara resmi oleh Kasubbag Sumber Daya Manusia BPK
Kepri, Sri Ulina Isabela Tarigan ini diampu oleh beberapa pemateri yang berasal
dari internal BPK Kepri. Materi yang ada dalam diklat kali ini banyak
mengangkat contoh-contoh kasus aktual yang berkaitan dengan pemeriksaan
terhadap infrastruktur gedung dan bangunan. Kemudian dalam sesi lainnya
juga dilakukan praktek pelaksanaan pemeriksaan infrastruktur dengan
memanfaatkan instrumen-instrumen yang berteknologi tinggi sehingga
diharapkan seluruh pemeriksa di BPK Kepri dapat semakin memperkaya
pengetahuannya secara teknis terkait dengan pemeriksaan terhadap
infrastruktur, khususnya gedung dan bangunan.

Di akhir pelaksanaan diklat, Kepala Perwakilan BPK Kepri, Indria Syzinia,
menyampaikan beberapa harapannya terkait penyelenggaraan diklat di BPK
Kepri kali ini. Yang paling penting, menurut Indria, Diklat Pemeriksaan
Infrastruktur Gedung dan Bangunan kali ini harus dapat secara nyata
menambah tingkat kompetensi dan profesionalitas para pemeriksa di BPK Kepri
dalam menjalankan setiap tugas pemeriksaan di masa yang akan datang,
terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap gedung dan
bangunan. 

Batam – Bertempat di Ruang
Perpustakaan Lt.1, BPK Perwakilan
Provinsi Kepri mengadakan kegiatan
talkshow interaktif bertemakan Pola
Hidup Sehat pada saat Pelaksanaan
Tugas Pemeriksaan kepada seluruh
pegawai yang dilaksanakan pada Selasa, 5
November 2019. Acara tersebut berkenan
dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Kepri,
Indria Syzinia dan menghadirkan dr Fajri
Israq sebagai narasumber. 

DIKLAT
PEMERIKSAAN
INFRASTRUKTUR
GEDUNG DAN
BANGUNAN
DI BPK KEPRI

HARGAI
TUBUHMU DENGAN POLA
HIDUP SEHAT

Dalam sambutannya, Indria
menyampaikan kepada peserta talkshow
perihal perlunya menjaga pola hidup
sehat dan pola rutinitas kerja yang
seimbang. Hal ini mendesak untuk segera
dilakukan mengingat belakangan ini
banyak ditemukan kasus penyakit serius
yang berujung kematian pada usia
produktif, yaitu di bawah 40 tahun,
sebagai akibat dari penurunan kesehatan
yang signifikan. Penurunan kesehatan
yang signifikan ini, menurut Kepala
Perwakilan, banyak disebabkan oleh
ketidakmampuan individu dalam
menjaga pola hidup sehat dan pola
rutinitas kerja yang seimbang. 

Sementara itu, pada sesi utama, dr Fajri
Israq menjelaskan secara detail mengenai
penyakit jantung, utamanya Penyakit
Jantung Koroner (PJK). Hal yang masih
belum banyak diketahui oleh masyarakat
menurut dr Fajri adalah saat ini PJK
merupakan pembunuh No.1 di dunia.
Fakta ini perlu diketahui, disadari dan
segera diantisipasi oleh masyarakat,
terutama bagi para Pemeriksa di
lingkungan BPK Kepri mengingat pola
rutinitas kerja dalam penugasan yang
cenderung tidak teratur dan seringkali
kemudian mengakibatkan terabaikannya
pola hdiup yang sehat. 



Batam – Aktivitas kegiatan
pemeriksaan di lapangan yang berat
menuntut para Pemeriksa BPK untuk
mampu bertahan dalam segala kondisi.
Terlebih lagi bagi para Pemeriksa di
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau yang seringkali harus
melaksanakan tugas, tidak hanya di
daratan tetapi juga seringkali harus
menerjang perairan atau lautan.
Seperti sudah diketahui, kondisi
geografis di Provinsi Kepri yang lebih
dari 90%-nya merupakan
perairan/lautan mengharuskan
pemeriksa dapat beradaptasi dengan
cepat terhadap kondisi tersebut. Oleh
karena itu, para Pemeriksa BPK Kepri
tidak hanya dituntut untuk bisa
berkinerja hebat di darat tetapi juga
sekaligus tangguh ketika harus
menjalankan tugas di wilayah lautan.

GALERI FOTO

HEBAT DI DARAT,
TANGGUH DI LAUT

Ketangguhan dalam menjalankan tugas
di wilayah lautan tidak bisa dimiliki
begitu saja tanpa ada upaya untuk
membekali diri dengan pengetahuan
terkait laut, secara khusus yaitu
pengetahuan terkait penanganan
apabila terjadi kondisi darurat di laut.
Menyadari hal tersebut, BPK Kepri, pada
hari Kamis, 19 September 2019,
menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan
Sea Survival. Kegiatan yang berkonsep
outdoor ini digelar di Pantai Zore,
Rempang Cate, Pulau Galang, Kota
Batam dan diikuti oleh para Pemeriksa
di lingkungan BPK Kepri.

Kegiatan Pelatihan Sea Survival ini
dilaksanakan selama satu hari penuh
dengan materi pelatihan teori dan
praktik yang diampu oleh para
instruktur profesional dari Batalyon
Infanteri 10 Marinir. Materi pelatihan
terdiri atas teori dan praktik terkait sea
survival, renang laut, water trappen, dan
exersisi perahu karet.
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Selanjutnya, para peserta dicek
kesehatannya oleh para petugas medis
yang turut hadir mendampingi selama
kegiatan berlangsung. Setelah itu,
peserta mendapatkan materi berupa
teori yang dilanjutkan dengan praktik
renang dan sea survival, praktik water
trappen atau praktik mengapung di air,
dan praktik exersisi perahu karet, yaitu
praktik cara membalik perahu karet
sebagai bagian dari kegiatan
penanganan apabila terjadi kondisi
darurat di laut. 
Diharapkan Kegiatan Pelatihan Sea
Survival ini dapat memberikan manfaat
dan pengetahuan yang penting bagi
Pemeriksa dalam manghadapi kondisi
darurat di laut sekaligus menjadi salah
satu sarana untuk mendukung para
Pemeriksa dalam melaksanakan tugas
pemeriksaan di wilayah Kepri yang
sebagian besarnya adalah lautan. 

Kegiatan Pelatihan Sea Survival
diawali dengan pengecekan peserta
oleh para instruktur untuk
memastikan kondisi para peserta
pelatihan siap untuk menerima
seluruh materi yang sudah dirancang. 

Workshop Implementasi Kode Etik

Kunjungan kerja ke BPKP Menerima Kunjungan LSM



GURINDAM KEPRI

Batam – Dalam rangka monitoring dan
evaluasi terhadap pengelolaan
informasi publik pada badan-badan
publik yang ada di setiap wilayah
Provinsi Kepulauan Riau, Komisi
Informasi Provinsi Kepulauan Riau
menyelenggarakan malam Anugrah
Keterbukaan Informasi Publik Tahun
2019 yang bertempat di Hotel Aston,
Tanjungpinang, pada Rabu, 4
Desember 2019. Acara tersebut
diselenggarakan dengan maksud
untuk mengetahui sejauh mana
implementasi atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada
badan-badan publik yang ada di
wilayah Provinsi Kepri.

BPK KEPRI JUARA
KE-4
PENGHARGAAN
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019

Dalam acara yang digelar pada pukul
19.30 WIB tersebut, pemeringkatan
dilakukan berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi yang telah dilakukan oleh
Komisi Informasi pada badan-badan
publik dengan mempertimbangkan 4
indikator, yaitu: 1) Apakah badan publik
mengumumkan informasi publik; 2)
Apakah badan publik menyediakan
informasi publik; 3) Apakah badan
publik melakukan pelayanan atas
permintaan informasi publik; dan 4)
Apakah badan publik melakukan
pengelolaan dan pendokumentasian
informasi publik. Anugrah kemudian
diberikan kepada 5 (lima) badan publik
yang memilik skor tertinggi pada
masing-masing kategori. Badan publik
yang dinilai pada Tahun 2019 ini adalah
sebanyak 7 (tujuh) pemerintah daerah,
14 instansi vertikal pada tingkat provinsi
dan 33 instansi vertikal pada tingkat
kabupaten/kota.

Pada kategori pemerintah
kabupaten/kota, peringkat pertama
diraih oleh Pemerintah Kota Batam
yang mendapat predikat Menuju
Informatif. Sementara itu, pada kategori
instansi vertikal tingkat provinsi,
peringkat pertama diraih oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri
dengan predikat Informatif. Sedangkan
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
sendiri mendapat peringkat 4 dengan
predikat Cukup Informatif. Dan akhirnya
pada kategori instansi vertikal tingkat
kabupaten/kota, peringkat pertama
diraih oleh Kementerian Agama
Kabupaten Karimun dengan predikat
Informatif.

Penghargaan untuk BPK Kepri,
berkenan diterima langsung oleh Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau, Indria Syzinia.

Batam - Bertempat di Ruang Rapat
Kepala Perwakilan Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Lt.3, pada hari Rabu, 11 Desember 2019,
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau menyelenggarakan acara
Penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan
Tertentu (DTT) atau yang disebut juga
sebagai LHP Kepatuhan Semester II
Tahun 2019 kepada lembaga
perwakilan (DPRD) dan entitas
pemerintah daerah pada 3 (tiga)
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah
Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara
tersebut, LHP yang diserahkan 
adalah LHP Kepatuhan atas Belanja 

BPK KEPRI SERAHKAN 3
LHP KEPATUHAN PADA 3
KABUPATEN/KOTA DI KEPRI

Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada
Pemerintah Kabupaten Karimun dan
Pemerintah Kabupaten Natuna, serta
LHP Kepatuhan atas Operasional
Perusahaan Daerah TB  2018 dan 2019
(Semester I) pada PT Pembangunan
Kota Batam dan PT Pelabuhan Batam
Indonesia.

LHP diserahkan secara langsung oleh
Kepala Perwakilan BPK Kepri, Indria
Syzinia kepada perwakilan dari unsur
pimpinan DPRD Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, dan Kota Batam.
Sementara itu, mewakili pemerintah
daerah, yang menerima LHP adalah
Wakil Bupati Karimun, Sekretaris
Daerah Kabupaten Natuna, dan Wakil
Walikota Batam. Dalam acara yang
digelar tepat pada pukul 13.30 tersebut,
turut pula diserahkan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan BPK Semester I Tahun
2019.


