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Edisi pertama kabarano periode Oktober - Desember 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  O k t o b e r  -  D e s e m b e r  2 0 1 9  d i t a n d a i  d e n g a n 
kegiatan sebagai narasumber di UHO, Audiensi Badan Audit Mahasiswa,
simulasi pemadan kebakaran dan penyerhana LHP Kinerja dan LHP 
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

Peran Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0

Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapai Revolusi Industri 4.0. Sebagai pembicara Bulyani Aladin, 
pemeriksa senior yang memberikan pemaparan terkait peran akuntan di era industri 4.0.

Bulyani mengatakan bahwa Penggunaan Robotics and data analytics  (big data) mengambil alih pekerjaan 
dasar yang dilakukan oleh akuntan (mencatat transaksi, mengolah transaksi, memilah transaksi). 
Penggunaan ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan, maka dari itu Jika tidak menggunakan 
teknologi akuntan akan tertinggal. Lebih lanjut ia menyampaikan “laporan keuangan ke depan berbasis real-
time, regulator dan auditor langsung menarik data secara otomatis dari sistem dan sensor melekat pada 
kegiatan operasional”tuturnya.  

Turut hadir narasumber dalam acara tersebut Saemu Alwi (Dinaskertrans Kota Kendari), Sabrin (Dosen 
Akuntansi UHO), Rahmat (Pengusaha Kendari) dan La Ode Hidayat (Direktur HMI Cabang Kendari). Peserta 
acara terdiri dari dosen, praktisi dan mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi 
Tenggara menjadi pembicara dalam workshop yang 
diadakan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi 
di aula Fakultas Pendidikan Universitas Halu Oleo 
Kendari (15/10) yang bertajuk Peluang dan Tantangan



Kendari, BPK Sultra menerima perwakilan Mahasiswa Universitas Haluoleo dari berbagai 

jurusan yang tergabung dalam wadah Badan Audit Kemahasiswaan (BAK), Kamis (31/10). 

Perwakilan mahasiswa melaksanakan audiensi bersama pejabat struktural yang didampaingi 

para staf terkait masukan dan saran pembentukan Badan Audit Kemahasiswaan yang 

bernaung pada BAK Seluruh Indonesia (BAK -SI). Salah satu mahasiswa mengatakan kedepan 

BAK adan dibentuk pada setiap perguruan tinggi.  

BAK-SI diharapkan menjadi lembaga independe n yang akan melakukan pengawasan dan audit 

kelembagaan mahasiswa. Dihadapan para perwakilan mahasiswa, Kasubbag Hukum, 

Muhammad mengungkapkan pentingnya  Badan Audit Kemahasiswaan memiliki Landasan 

yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain landasan  hukum dan sistem p emeriksaan 

yang jelas. Dengan demikan akan mampu mewujudkan sumberdaya yang kuat, profesional dan 

independen .  

BPK Sultra terima Audiensi Perwakilan Mahasiswa



Telah terjadi kebakaran di kantor BPK Sultra, tepatnya terj adi dihalaman kantor . Kebakaran ini 

terjadi pada jumat pagi waktu setempat setelah selesai melaksanakan kegiatan senam rutin  (15/11). 

Untungnya kejadian ini sebagai bentuk  simulasi yang bertujun untuk melatih  para petugas keamanan dan 

para pegawai BPK Sultra  dalam menghadapi kebakaran. Pelatihan i ni memberikan pengetahuan dasar 

terkait Standar Operasional Prosedur pemadaman kebakaran dan memberikan pelatihan cara 

menggunaka n Ampar (Alat Pemadam Pemadam Kebakaran Api Ringan) berupa tabung yang telah 

terpasang di setiap tempat dalam kantor BPK Sultra  dengan benar . Sebagai fasilitator kegiatan ini dari 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Kendari.  

Selanjutnya f asilitator menyalakan api yang telah diisi bensin dan solar ke dalam dua tong besar, 

para pegawai satu persatu mempraktikan cara memadamkan api menggunakan cara sedarhana dan 

modern. Cara sederhana ini menggunakan kain tebal yang telah dibasahi air kemudian ditutu p di tempat 

api menyala. Cara ini di lakukan untuk melatih mental agar tidak panik saat melihat api  yang membakar . 

Kemudian  cara modern menggunakan alat ampar yang telah disediakan, dimulai dari cara memegang, 

membuka dan menyemprotkan busa ke dalam api ya ng menyala. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan 

petugas keamanan, namun juga hampir semua pegawai dan petugas kebersihan karena semua pihak 

mempunyai peran yang sama terhadap keamanan kantor.  

Kebakaran di BPK Sultra



BPK Perwakilan Sultra menyelenggaran kegi atan action plan  atau rencana aksi  pada hari selasa (10/12) di 

kantor BPK jalan sao -sao nomor 10 Kendari . Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut dari 

pemerintah daerah terkait penjelasan rencana aksi yang akan dilakukan dari hasil pemeriksaan yang 

dilakuk an tim BPK sebelumnya selama 30 hari. Rencana aksi ini sebagai jawaban atas rekomendasi yang 

diberikan tim BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).  

Pada bulan juli sampai dengan  desember  2019  masuk pemeriksaan BPK semester dua diantaranya 

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu  (PDTT) . Pemeriksaan kinerja dilakukan 

kepada tiga daerah terperiksa diantaranya pemeriksaan public  finansial management  di kabupaten buton 

utara, kinerja pendidikan  di  Kab upaten Bombana  , kinerja kesehatan  di  Kabupaten Kolaka dan Kota 

Kendari. Sementara pemriksaan PDTT  manajemen aset  di Kabupaten Konawe Kepul auan dan Kabupaten 

Kolaka Timur, pemeriksaa n belanja modal di Kabup aten Muna dan Kabupaten Kolaka.  

Rencana Aksi Hasil Pemeriksaan
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