
BPK Sultra Menyelenggarakan Diklat 
Pengantar Pemeriksaan Kinerja

 Bertempat di aula BPK Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Tenggara, diselenggarakan pendidikan dan 
latihan Pemerikaan Kinerja pada tanggal 9 – 12 Juli 
2019. Diklat ini diselenggarakan untuk memberikan 
bekal dan pemantapan kesiapan bagi pemeriksa yang 
akan melakukan pemeriksaan kinerja dalam waktu dekat

Kabarano Juli- September 2019

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Edisi pertama kabarano periode Juli- September 2019

mewartakan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e l a k s a n a a n  t u g a s 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 
s e r t a  k e g i a t a n - k e g i a t a n  d i l u a r  p e m e r i k s a a n .

P e r i o d e  J u l i -  S e p t e m b e r  2 0 1 9  d i t a n d a i  d e n g a n 
pelaksaan peringatan Rakor Bersama BPK, Penyerahan LHP, 
Kunjungan DPD RI dan Bantuan Korban Banjir. 

diantaranya pemeriksaan Kinerja Pendidikan, Kinerja Kesehatan dan Public Financial Management (PFM).
 Acara diklat ini dibuka secara resmi oleh Kepala Subauditorat Sultra II, Dadek Nandemar dan diikuti 
oleh seluruh pemeriksa BPK Perwakailan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Kepala 
Subauditorat Sultra II menekankan bahwa pemeriksaan kinerja lebih memberikan solusi perbaikan kepada 
instansi-instansi terkait. 
 Seusai pembukaan secara resmi, acara dilanjutkan dengan pemaparan pengantar pemeriksaan 
kinerja oleh Arief Sanjaya dari Auditorat Keuangan Negara III BPK RI. Untuk mempertajam persiapan 
pemeriksa, pemateri menjelaskan langkah awal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kinerja dan 
merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan, selanjutnya dilakukan diskusi dan pembahasan 
contoh kasus. Pemateri dalam pemaparannya mengatakan “wawancara secara medalam merupakan salah 
satu metodologi dalam pemeriksaan kinerja yang memuat petanyaan-pertanyaan penelitian untuk 
medalami akar masalah dalam pemeriksaan kinerja sehingga dapat diperoleh kesimpulan hasil 
pemeriksaan yang ekonomis, efisien dan efektif” ungkap Arief Sanjaya kepada peserta.
 Pada sesi penutupan acara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Hermanto, 
berpesan dengan adanya berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman antar sesama pemeriksa, baik yang 
telah melaksanakan pemeriksaan kinerja maupun yang belum mendapat penugasan pemeriksaan kinerja 
mampu menambah wawasan para pemeriksa. Selain itu juga diharapkan dapat memupuk kedisiplinan 
dalam mengikuti setiap rangkaian tahapan kegiatan.



Terungkap Peran BPK Capai Tujuan Bernegara

 Sinergitas BPK dan DPR, menghasilkan peningkatan manfaat hasil pemeriksaan untuk mendorong 
pengelolaan keuangan negara yang sehat, transparan dan akuntabel sehingga tercapainya tujuan negara 
yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka dalam 
sosialisasi terkait peran BPK dan DPR dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara yang sejalan dengan visi BPK menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk 
mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, serta misi BPK dalam 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan 
melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Anggota VI BPK RI, Dr. Harry Azhar Azis, MA.
 Pembukaan acara oleh Plh. Walikota Kendari, Nahwa Umar, Senin (5/8), yang bertempat di Hotel 
Claro tersebut, menandai dibukanya pelaksanaan kegiatan yang dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR, 
Amirul Tamim,  segenap Organisasi Perangkat Daerah serta Forkopimda lingkup kota kendari. Kegiatan 
yang berlangsung selama satu hari tersebut, juga memaparkan materi yang disampaikan langsung oleh 
Kepala Perwakilan BPK Sultra, Hermanto sebagai narasumber. Kepala Perwakilan mengungkapkan 
bahwa Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara 
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. Selain itu terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu Pemeriksaan Keuangan 
yang menghasilkan opini; Pemeriksaan Kinerja yang menghasilkan rekomendasi; dan Pemeriksaan 
Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang menghasilkan kesimpulan. Pada sesi akhir acara, dilakukan 
pertukaran cinderamata dan foto bersama.



Silih Berganti, BPK Sultra Terima Dua Aksi Massa

 Kendari, Kamis (8/8), Massa yang tergabung dalam Aliansi Perkumpulan Pengawasan Independent 
Indonesia (Wasindo) menggelar Aksi unjuk rasa di depan gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. 
Mereka mengadukan proyek pembangunan Pergantian Jembatan. Melalui orasinya, para orator aksi massa 
menyampaikan tuntutan pemeriksaan investigasi terkait pengerjaan Jembatan Sungai Wanggu Boulevard di 
kendari yang telah mengalami addendum kontrak sebanyak dua kali, namun pihak rekanan belum 
menyelesaikan pekerjaan yang berdampak pada pemanfaatan falisitas jembatan sesuai dengan yang 
direncanakan. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan Wasindo berharap agar laporan tersebut 
segera ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan yang dapat memberikan informasi yang jelas terkait 
penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang telah menelan biaya sekitar Rp 27 Miliyar yang 
bersumber dari dana APBN.
 Dalam waktu yang nyaris bersamaan, terdapat elemen organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) 
yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Wangguali-Bersatu (SOMAWA) juga turut menyambangi kantor 
BPK Perwakilan Sultra untuk menyampaikan pengaduan terkait Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada Kabupaten Muna, PAMSIMAS merupakan program yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan 
dan pinggiran kota. Pengaduan terkait PAMSIMAS tersebut pelaksanaannya ditengarai tidak sesuai 
dokumen kontrak dan berindikasi terjadi kekurangan volume.



Semangat Kemerdekaan, Ciptakan SDM 

 Upacara peringatan HUT RI ke-74 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung 
khidmat, sabtu (17/8). Kepala Perwakilan Hermanto selaku inspektur upacara berpesan bahwa kemerdekaan 
merupakan sebuah karunia terbesar bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan diraih dengan tetesan darah dan 
airmata, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan semangat juang untuk 
memajukan negara tercinta kita Indonesia dalam berbagai bidang.
 “Sehubungan dengan pembangunan SDM  unggul, BPK turut membangun SDM-nya dengan 
peningkatan kompetensi melalui inisiatif strategis  talent pool  pada Renstra  BPK. Pengembangan SDM BPK 
juga dilakukan dengan perluasan  Jabatan Fungsional Pemeriksa  (JFP)  di Ditama Revbang, Ditama 
Binbangkum, Inspektorat Utama, dan Biro TI. Dengan perluasan penerapan JFP ini, maka pengetahuan dan 
kompetensi pemeriksa semakin diperkaya dan kariernya pun dapat semakin berkembang.  Ucap Hermanto 
saat membacakan salinan pidato Ketua BPK RI.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Merdeka!  Merdeka!  Merdeka!

Potret Kemeriahan Dirgahayu Republik Indonesia ke-74

 Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tidak hanya dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat di 
daerahnya masing-masing untuk mengadakan berbagai perlombaan, termasuk segenap keluarga besar 
BPK Perwakilan Sultra. Sabtu (16/08). Perlombaan yang  Dimulai sekitar pukul 07.30 WITA, diawali dengan 
doa bersama dan dilanjutkan dengan sambutan oleh panitia lomba. Adapun perlombaan yang dilombakan 
yaitu voli dengan menggunakan balon karet yang terisi air, lomba makan krupuk, futsal berpasangan dengan 
menggunakan sarung,  sepeda lambat, ketangkasan bakiak serta gaple yang diikuti oeleh para peserta 
dengan sangat antusias. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyambut perayaan HUT RI ke-74 
serta mempererat rasa persatuan dan semangat patriotisme. Para peserta pun mendapatkan pengalaman 
baru. Selain itu, permainan yang dilombakan juga menguji kreativitas, kekompakan dan kerja sama, serta 
konsetrasi dari para peserta. Tak sekadar meriah, dengan diadakannya banyak lomba ini ternyata juga 
mampu memupuk rasa kebersamaan segenap keluar besar BPK Perwakilan Sultra.
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