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Edisi kedua kabarano periode Oktober - Desember 2018 kali ini, redaksi

mewartakan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
terkait permasalahan kerugian daerah, penyelenggaraan Knoweldge Transfer, 

pemotongan hewan qurban, Goes to Campus serta penerimaan penghargaan WBK
dari KemenpanRB.

Salam Redaksi

BPK Sultra Dorong Penyelesaian 
Permasalahan Kerugian Daerah

BPK Sultra Gelar Knowledge 
Transfer Forum

BPK Perwakilan Provinsi Sultra menyelenggarakan 
Pertemuan Optimalisasi Percepatan Tindak Lanjut 
rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang bertempat di 
aula kantor perwakilan, pada kamis, 4 Oktober 2018.  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan 
dan permasalahan yang menjadi kendala penyelesaian 
tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.  Acara tersebut 
dibuka langsung oleh Kepala perwakilan BPK Sultra, 
Hermanto, yang mengharapkan pertemuan dengan 
pihak terkait dapat memperkaya pemahaman BPK 
terhadap masalah-masalah yang terjadi atas tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, serta menyamakan persepsi 
dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan.

Sejalan dengan hal tersebut, acara ini juga merupakan 
bagian dari upaya memperoleh input baik dari internal 
maupun eksternal BPK sehingga dapat mendorong 
peningkatan penyelesaian rekomendasi hasil 
pemeriksaan BPK. Kepala Perwakilan memberikan 
penekanan untuk terus mendorong pejabat pada 
pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti 
rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK pada 
Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan 
pada entitas pemeriksaan. Selain itu, beliau juga 
menjelaskan terkait upaya memaksimalkan tugas 
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi (MP TP/TGR) dalam menangani 
kerugian Daerah serta Tingkat penyelesaian kasus 
daerah pada instansi yang dipantau per semester II 

Prosedur pemeriksaan perlu secara jelas dan 
eksplisit mengidentifikasi langkah-langkah Test of 
Control ,  Substant ive Test,  dan prosedur 
pemahaman sistem aplikasi IT di entitas. 
Identifikasi tersebut bermanfaat agar tidak terjadi 
duplicating prosedur audit. Program Pemeriksaan 
diperkuat dalam menetapkan tingkat risiko. Selain 
itu Tingkat keyakinan ini juga terkait dengan asersi. 
Resiko asersi valuation (penilaian) tinggi maka 
perlu diperkuat dalam program pemeriksaan. 
Risiko bawaan suatu akun laporan keuangan 
secara umum dipengaruhi oleh karakteristik akun, 
dengan mempertimbangkan berbagai faktor 
seperti jenis, sifat dan tingkat kompleksitas 
ransaksi; tingkat subjektivitas atas pertimbangan-
pertimbangan yang disyaratkan oleh standar 
pemeriksaan; tingkat kerentanan terhadap 
penyalahgunaan aset dan salah saji dalam 
pelaporan keuangan. Hal tersebut mengemuka 
dalam kegiatan knowledge rensfer forum yang 
diselenggarakan pada BPK Perwakilan Provinsi 
Sultra, Kamis, (13/09).



Pemotongan Hewan Kurban 
Eratkan Silaturahmi

Kendari  – Gema takbir, tasbih, dan tahmid 
b e r k u m a n d a n g  m e m b e s a r k a n  s e r t a 
meninggikan asma Allah Subhanahu wa Ta’ala 
di masjid, mushala, rumah masing-masing, dan 
lapangan atau tempat khusus yang disiapkan 
pemerintah dalam menyambut Hari Raya  
dalam agama Islam yakni Idul Adha.

Keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Tenggara menyambut hari raya idul 
adha dengan memotong empat ekor sapi usai 
melaksanakan shalat idul adha dan menggelar 
acara syukuran bersama, Rabu (22/08/18).

Pemotongan hewan kurban tersebut langsung 
disaksikan oleh Kasubaud Sultra II, Dadek 
Nandemar dan para pejabat struktural. 
Kegiatan tersebut merupakan salah satu 
agenda tahunan keluarga besar BPK 
Perwakilan Provinsi Sultra dalam mempererat 
tali silaturahmi dengan berbagai pihak.BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Terima Penghargaan WBK

Bertempat di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, pada 
tanggal 10 Desember 2018 BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Tenggara menerima penghargaan dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Drs. Syafruddin, M.Si, dan diterima oleh 
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 
Ir. Hermanto, M.Si. sebagai Unit Kerja Pelayanan 
berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dengan diperolehnya Penghargaan sebagai Unit Kerja 
Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK), BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 
telah membuktikan mampu menjalankan menjalankan 
pembangunan Zona Integritas dengan melakukan 
peningkatan Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, 
Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan 
Budaya Kerja Aparatur. Sebagai langkah berikutnya 
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menapat 
pada sasaran sebagai Unit Kerja Pelayanan 
berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM).  Selain mendapat penghargaan dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi,  Inspektur Utama BPK juga ikut 
memberikan apresiasi yang tinggi  terhadap 
pencapaian penganugerahan  Penghargaan Wilayah 
Bebas Korupsi (WBK) yang diraih BPK Perwakilan 
Provinsi Sultra.



Peran Strategis BPK RI dalam meneruskan
perjuangan Pahlawan

“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 menunjukan kemampuan anak bangsa 
dalam pemeriksaan lembaga internasional”. “Demikian disampaikan Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sultra, 
I Putu Wisudhantara, membacakan salinan pidato Ketua BPK RI pada acara Peringatan Hari Pahlawan yang 
bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sultra, jum’at (10/11).

Selanjutnya Kepala Sekretariat Perwakilan mengungkapkan bahwa Dalam perjalanannya untuk menegakkan 
komitmen dan mempertahankan capaian guna meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kelembagaan, BPK 
menghadapi tantangan yang dapat mengganggu kinerja dan kredibilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa. Hal 
ini dapat kita cegah, apabila kita memahami dan melaksanakan Kode Etik BPK secara konsisten dan 
konsekuen, terutama bagi Pemeriksa BPK yang menjadi tulang punggung pencapaian hasil pemeriksaan yang 
merupakan core BPK.  Seluruh pegawai BPK harus bekerja secara profesional dan selalu menjaga nama baik 
BPK. Kesempatan untuk melakukan fraud selalu ada. Namun, perlu saya tegaskan bahwa, apabila kita 
menggunakan kesempatan tersebut, maka akan ada konsekuensinya. Semua bentuk pelanggaran kode etik 
akan diproses oleh Inspektorat Utama dan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Apabila ditemukan unsur 
pidana akan diserahkan ke instansi yang berwenang.



BPK Goes To Campus angkat tema “BPK Lebih Dekat”

Kendari - Bertempat di Aula Poltekkes Kemenkes Kendari, Kamis (29/11) BPK Sultra menyelenggarakan 
acara BPK Goes To Campus yang mengusung tema “BPK Lebih Dekat”. Adapun tempat pelaksanaan 
kegiatan tahun ini yang dilaksanakan pada Kampus Poltekkes Kemenkes Kendari yang merupakan lembaga 
pendidikan yang fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan tentunya terkait erat 
dengan kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Sultra khususnya Pemeriksaan Kinerja di bidang kesahatan 
yang bersifat tematik beberapa tahun terakhir. Selain itu pula, secara umum kegiatan ini lebih berupaya 
untuk mengenalkan BPK secara Kelembagaan, baik tugas pokok dan fungsi dalam struktur ketatanegaraan 
maupun upaya BPK dalam mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan yang mendukung peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diawali dengan sambutan pembukaan 
oleh Direktur Poltekkes Kendari, Askrening SKM, M. Kes. yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh 
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Ir. Hermanto, M.Si.

Bertindak sebagai narasumber yang membawakan materi adalah Kasubbag Humas dan TU Kalan BPK 
Perwakilan Provinsi Sultra, Nur Kurniawan, SH.  Kegiatan yang diikuti oleh segenap civitas akademika 
Kampus Poltekkes Kemenkes Kendari berlangsung dengan semarak dengan adanya diskusi dan tanya 
jawab serta adanya gift yang semakin menjadikan acara BPK Goes To Campus menjadi semakin menarik. 
Sebagai penutup acara, dilangsungkan penyerahan plakat oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sultra  
serta foto bersama segenap civitas akademika Kampus Poltekkes Kemenkes Kendari.

Salam Redaksi
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