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ebagaimana diketahui bahwa Ssesuai peraturan perundang-

undangan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) melakukan �ga jenis 

pemeriksaan yaitu pemeriksaan 

keuangan, pemeriksaan kinerja dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

(PDTT).  Pemeriksaan keuangan 

merupakan pemeriksaan atas laporan 

keuangan dalam rangka memberikan 

pernyataan opini tentang �ngkat 

kewajaran informasi dalam laporan 

keuangan sedangkan pemeriksaan 

kinerja merupakan pemeriksaan atas 

a s p e k  e ko n o m i  e fi s i e n s i  d a n 

efek�fitas dari suatu kegiatan yang 

dibiayai oleh keuangan negara dan 

daerah. Sementara PDTT merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan dengan 
tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan 

dan kinerja.  Dengan demikian se�ap 

pemeriksaan yang telah dilakukan BPK telah 

memiliki tujuan dan sasaran tersendiri antara 

jenis pemeriksaan yang satu dengan yang 

lainnya.

Dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini, BPK 

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) Kinerja, PDTT dan Pemantauan 

Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II 

Tahun 2018 serta Pemantauan Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per 30 

November 2018 atas 34 Pemerintah Daerah 

(Pemda) dan 2 Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). LHP tersebut diserahkan langsung 

oleh Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, 

kepada Pimpinan DPRD beserta Kepala 

Daerah dan kegiatan penyerahan ini juga 

dihadiri oleh, Isma Yatun, selaku Anggota V 

BPK RI.

P a d a  k e s e m p a t a n  t e r s e b u t ,  B P K  

mengungkapkan dan telah memberikan 

rekomendasi atas sejumlah temuan signifikan 

dalam LHP, yang sebagian besar sudah 

di�ndaklanju� oleh pihak terkait. Untuk itu 

BPK menyampaikan penghargaan atas usaha 

dari Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi 

Sumatera Utara. BPK memahami bahwa 

upaya tersebut tentu �dak lepas dari 

keak�fan Inspektorat dari masing-masing 

Sejalan dengan Visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara 

yang kredibel dengan menjunjung �nggi nilai dasar untuk berperan ak�f dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara 

yang akuntabel dan transparan, BPK Perwakilan Sumatera Utara melakukan sosialisasi dan permintaan saran dan harapan dari 

kalangan media, maupun pemberian pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Media 

Workshop.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Media Workshop bertema “Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Daerah” bertempat di ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pembicara dalam Media Workshop ini adalah 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut I, Andanu, Kepala Sub 

Auditorat Sumut III, Nyra Yulian�na, Pengendali Teknis Sub Auditorat Sumut I, Joseph Sinaga, Pengendali Teknis Sub Auditorat Sumut 

II, Osa Namiko, Pengendali Teknis Sub Auditorat Sumut III, Dudi Angung Somantri dan Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara, Yudi Prawiratman, sebagai Moderator.

Ambar Wahyuni, memaparkan kegiatan yang sudah dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2018, melipu� Laporan Hasil Pemeriksaan 

Kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2018 serta 

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  BPK per 30 November 2018.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan media-media massa baik cetak, elektronik maupun online yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 

serta para pejabat struktural dan staf Subagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. 

Melalui kegiatan media workshop ini diharapkan dapat menciptakan kesepahaman dan hubungan kerjasama yang saling mendukung 

antara BPK Perwakilan Sumatera Utara dan media di Provinsi Sumatera Utara dalam menyebarluaskan informasi mengenai 

pengelolaan keuangan daerah secara jelas dan akurat kepada publik.

MEDIA WORKSHOP
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Pemda dan bagian pengawasan dari 

masing-masing BUMD, untuk terus 

mendorong upaya penyelesaian �ndak 

lanjut rekomendasi.

BPK berharap hasil-hasil pemeriksaan yang 

telah disampaikan dapat meberikan 

manfaat dalam pengambilan keputusan 

serta sebagai bahan evalusai bagi pemda 

dan jajaran dalam mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk lebih baik dalam 

p e n g e l o l a a n  k e u a n g a n .  D e n g a n 

m e m b a i k n y a  p e n g e l o l a a n  d a n 

pertanggungjawaban laporan keuangan 

daerah, kesejahteraan seluruh masyarakat 

Memasuki akhir Tahun 2018, Bule�n 

Horas Medan menyajikan berita 

m e n g e n a i  ra n g ka i a n  ke g i a ta n 

diantaranya penyerahan LHP PDTT, 

LHP Kinerja, penyerahan Laporan Hasil 

Pemantauan, Upacara-upacara yang 

dilaksanakan di Triwulan IV 2018, 

Pembahasan atas Pemantauan Tindak 

Lanjut, dan kegiatan dengan Media 

s e p e r �  M e d i a  Wo r k s h o p  d a n 

Konferensi Pers.



BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan konferensi 
pers dengan media cetak, online maupun visual di kantor BPK 
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi 
rekan – rekan media  terkait dengan kedatangan beberapa Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan pada hari Kamis tanggal 15 
November 2018 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, didampingi Pengendali Teknis, 
Josep Sinaga, Osa Namiko, Mas Agung M. Noor, dan Dudi Agung 
Somantri, serta Kepala Subbagian Humas dan TU, Ludfi Noviandi 
memberikan penjelasan dan menerima pertanyaan yang diajukan 
oleh wartawan dari media yang datang.

Dalam penjelasannya, Ambar Wahyuni mengatakan bahwa pada 
Semester I Tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Sumatera Utara, 
dan pada Semester II dilakukan Pemeriksaan Kinerja dan 
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).  Adapun 

Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 
(PDTT) dilakukan adalah untuk mendukung pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Tahun 2018.

Lanjutnya, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan seper� pada 
Sekretariat Dewan Kota Medan, sesuai Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2014 Pasal 10 huruf (d) menyatakan Pemeriksa dapat 
melakukan diantaranya; meminta meminta keterangan kepada 
seseorang. Selanjutnya Pasal 11 menyatakan dalam rangka 
meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf (d), BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.  

Acara berlangsung dengan baik dan lancar dan mendapat 
respon yang baik dari media yang hadir.

Hari Kesak�an Pancasila
D a l a m  ra n g ka  m e m p e r i n ga�  H a r i 

Kesak�an Pancasila yang jatuh pada 

tanggal 1 Oktober 2018, para pegawai 

dilingkungan Perwakilan BPK Provinsi 

Sumatera Utara melaksanakan upacara 

bendera di halaman Kantor Perwakilan di 

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Medan.  

Ber�ndak sebagai Inspektur Upacara 

adalah Kepala Subauditorat Sumatera 

Utara I, Andanu. Sementara ber�ndak 

s e b a ga i  Ko m a n d a n  U p a ca ra  p a d a 

peringatan Hari Kesak�an Pancasila kali ini 

adalah Kepala Subbagian Umum dan TI, 

Bambang Prayudhi.

Dengan upacara Peringatan Hari Kesak�an 

Pancasila ini selain untuk memperinga� 

Jasa Para Pahlawan Revolusi diharapkan 

bisa jadi bagian upaya melestarikan, 

mengamalkan, dan mengembangkan 

Pancasila sebagai sumber nilai yang telah 

teruji dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara serta.

Upacara yang dilaksanakan pada pagi yang 

cerah tersebut diiku� oleh segenap 

p e gawa i  b e s e r ta  p a ra  p e j a b at  d i 

lingkungan kerja BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara. Upacara berlangsung 

dengan ter�b dan khidmat.

Hari Pahlawan
Hari Pahlawan diperinga� oleh BPK 

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

dengan melaksanakan upacara bendera 

sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan 

pengorbanan para pahlawan atau pejuang 

pendahulu kita, sejalan dengan ungkapan 

salah seorang The Founding Fathers kita 

yang menyatakan bahwa “….hanya bangsa 

yang menghargai jasa pahlawannya, dapat 

menjadi bangsa yang besar….”. Upacara 

bendera diiku� oleh pegawai di lingkungan 

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di 

halaman Kantor Perwakilan. Ber�ndak 

sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala 

Perwakilan, Ambar Wahyuni.

Diharapkan peringatan Hari Pahlawan 

tahun ini dapat menjadi momentum untuk 

terus melestarikan dan mendayagunakan 

sikap dan perilaku para pahlawan kusuma 

bangsa seper� rela berkorban, pantang 

menyerah, percaya pada kemampuan diri 

sendiri, tanpa pamrih, dengan dilandasi 

kese�akawanan sosial yang �nggi yang 

pada dasarnya merupakan nilai budaya 

bangsa untuk membangun karakter 

bangsa berdasarkan Pancasila dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republl ik 

Indonesia. 

Selamat Memperinga� Hari Pahlawan 10 

November 2018…

HUT Korpri ke-47
Dalam rangka memperinga� Hari Ulang 

Tahun (HUT) Ke-47 Korps Pegawai Republik 

Indonesia (Korpri) pada tanggal 29 

November  2018,  para  pegawai  d i 

lingkungan BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara melaksanakan upacara 

bendera di halaman kantor di Jalan Imam 

Bonjol Nomor 22, Medan. Ber�ndak selaku 

Inspektur  Upacara  ada lah  Kepa la 

Perwakilan, Ambar Wahyuni.

Adapun tema peringatan HUT ke-47 Korpri 

adalah ”Korpri melayani, bekerja dan 

menyatukan bangsa”.

Dalam pidatonya, Inspektur Upacara yang 

membacakan sambutan Presiden Republik 

Indonesia selaku Penasehat Nasional 

Korpri menerangkan bahwa, jadikanlah 

momentum pelaksanaan pemilihan 

legisla�f dan pilpres tahun 2019 sebagai 

netralitas dan profesionalisme saudara-

saudara. Dalam menerapkan Panca 

P ra s e t y a  Ko r p r i ,  i n ga t l a h  b a h w a 

pengabdian anggota Korpri bukanlah 

kepada kepen�ngan kelompok maupun 

individu melainkan pengabdian anggota 

Korpri hanyalah kepada negara, bangsa 

dan rakyat..

Dirgahayu Korps Pegawai Republik 

Indonesia yang ke-47 

Korpri maju terus!

Upacara
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Pembahasan TLRHP 
Per 30 November 2018

Bertempat di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dilakukan acara pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut 
atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Periode Triwulan IV Tahun 2018. Acara yang dihadiri oleh 
Inspektorat dari seluruh en�tas kabupaten/kota berjumlah 34 dan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi 
Sumatera Utara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni dan didampingi Kepala Pengendali Teknis Sumut I, II & 
III. 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 
20 yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanju� rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan BPK memantau 
pelaksanaan �ndak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efek�vitas pelaksanaan pembahasan �ndak lanjut 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas keseluruhan en�tas di Sumatera Utara. Serta diharapkan Pemeriksaan Tindak Lanjut LHP 
pada Triwulan IV ini mencapai persentase hasil yang maksimal.

Konferensi Pers dengan Media
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