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Pembahasan TLRHP Triwulan I

Edisi I
Tahun 2019

Media Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

PK Perwakilan Provinsi Lampung mengadakan Bkegiatan pembahsan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan (TLRHP) Triwulan I pada tanggal 11 s.d. 13 

Maret 2019. Acara yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini 

dibuka oleh Kepala Perwakilan, Sunarto didampingi Kepala 

Sub Auditorat Lampung I, Mirto Handayani dan Kepala Sub 

Auditorat Lampung II, Nugroho Heru Wibowo  serta dihadiri 

oleh Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah 

Lampung dilanjutkan pembahasan dengan tim pemeriksa.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan pasal 20 

Undang-undang Nomor 15 ahun 2004 tentang pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat 

wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK 

tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil 

pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari 

setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sedangkan 

untuk DPRD sesuai pasal 21 ayat (1) UU No 15 tahun 2014, 

DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan 

melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Diharapkan dengan kegiatan pembahasan tindak lanjut ini, 

enti tas dapat mempercepat proses penyelesaian 

t indaklanjut hasil pemeriksaan di masing-masing 

wilayahnya, sehingga semakin berkurang rekomendasi yang 

belum ditindaklanjuti dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Negara



Dalam rangka memperingati HUT BPK Ri ke 72, BPK 

Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan 

rangkaian kegiatan perlombaan. Kegiatan dilaksanakan 

selama empat hari yaitu tanggal 7 s.d. 10 Januari 2018. 

Tanggal 7 Januari 2018 dilaksanakan perlombaan olah raga 

bola voli dan futsal. Tanggal 8 Januari 

dilaksanakan lomba memasak, tenis meja dan 

gaple. Sebagai Rasa Kepedulian terhadap 

sesama, dilaksanakan kegiatan donor darah 

pada tanggal 9 Januari 2018 bekerjasama 

dengan PMI Kota Bandar Lampung dilanjutkan 

lomba susun dus KKP dan make up. 

Sedangkan tanggal 10 dilaksanakan jalan 

sehat dilanjutkan pembagian doorprise dan 

hiburan musik band.

Dengan mengangkat tema “Energi, Sinergi, 

Prestasi” pelaksanaan kegiatan memperingati 

HUT BPK RI sangat meriah. Masing-masing 

tim berlomba dengan penuh energi dan saling bersinergi 

untuk meraih prestasi. Diharapkan semangat tersebut terus 

dikobarkan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
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alam rangka memperingati HUT BPK RI ke-71, BPK RI DPerwakilan Provinsi Lampung melaksanakan upacara 

bendera di halaman Kantor Perwakilan. Bertindak selaku 

Pembina Upacara adalah Kepala Perwakilan Provinsi 

Lampung, Sunarto dan Rizki Fitrianto sebagai komandan 

Upacara.

Dalam sambutan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja 

Djanegara yang dibacakan kepala perwakilan menyatakan 

bahwa semangat persaudaraan dan kekeluargaan antar 

insan BPK merupakan energi yang besar. Semangat ini 

harus dikuatkan dengan sinergi setiap unit kerja agar BPK 

semakin berprestasi dalam mewujudkan pemeriksaan yang 

berkualitas dan bermanfaat. Pemeriksaan yang berkualitas 

dan bermanfaat akan berdampak positif bagi level 

kematangan organisasi BPK agar meningkat dari level 

oversight menuju level insight atau foresight. Selain itu, Ketua 

BPK RI juga menghimbau kepada seluruh pegawai BPK 

untuk memegang teguh independensi, integritas, dan 

profesionalisme dengan tetap menjaga semangat 

kekeluargaan sehingga dapat menjaga kepercayaan rakyat 

kepada BPK. 

Pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) 

BPK RI ke-72, Kepala Perwakilan menyematkan tanda 

kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada 

pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung 

sebagai apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang 

telah mengabdi selama 10 tahun, Hal tersebut berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 1/TK/Tahun 2019 tanggal 9 

Januari 2019 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan 

Satyalancana Karya Satya.

Rangkaian Kegiatan
Perayaan HUT BPK RI ke 72

Upacara Bendera
HUT BPK RI
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BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan acara 

Diklat Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 

yang dilaksanakan di Auditorium lantai 3. Acara yang 

dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 18 

sampai dengan 19 Maret 2019 dibuka langsung oleh Kepala 

Perwakilan, Sunarto dan diikuti oleh seluruh pemeriksa. 

Hadir sebagai pemateri dari Biro TI, Jariyatna.

Diklat SiAP ditujukan kepada para pemeriksa dalam 

mempersiapkan pemeriksaan berbasis teknologi. SiAP 

LKPD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan pemeriksaan oleh auditor saat 

melakukan kegiatan lapangan. Tujuan penggunaan aplikasi 

ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

kegiatan pemeriksaan terutama dalam pengelolaan Kertas 

Kerja Pemeriksaan bersifat elektronik.

Materi yang disampaikan antara lain mengenai aplikasi SiAP 

secara umum, proses aktifasi, login, pemutakhiran aplikasi 

dan tampilan aplikasi (Pack dan Toolbar) dan inisiasi awal 

pack, tahap perencanaan pemeriksaan, tahap pelaksanaan 

pemeriksaan, tahap pelaporan pemeriksaan, fitur lainnya 

dengan total 20 jam pelajaran. Menurut panitia diklat, seluruh 

peserta memenuhi syarat mendapatkan sertifikat diklat 

Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LK.

Diklat SiAP 
LKPD

Sebagai salah satu persiapan dalam rangka 

p e m e r i k s a a n  L a p o r a n  K e u a n g a n 

Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 

2019, BPK Perwakilan Provinsi Lampung bekerja 

s a m a  d e n g a n  P u s d i k l a t  B P K  R I 

menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan 

pelat ihan (Diklat) Pemeriksaan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis 

Akrual.

Diklat tersebut dilaksanakan selama lima hari, yaitu 14 s.d. 18 

Januari 2019 dan diikuti oleh seluruh pemeriksa yang akan 

diturunkan dalam pemeriksaan LKPD TA 2019 di wilayah 

Provinsi Lampung. Kegiatan diklat yang bertempat di Ruang 

Auditorium lantai 3 ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPK 

Perwakilan, Sunarto. Narasumber dalam diklat ini adalah 

widyaiswara dari Pusdiklat BPK RI, Jarot Sembodo. Selama 

pemaparan materi, narasumber dan peserta aktif berdiskusi 

untuk lebih memberikan pemahaman atas materi yang 

disampaikan.

Seluruh peserta diklat diminta mengisi pre-test dan post-test 

pada awal dan akhir diklat untuk mengetahui perkembangan 

peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan diklat. 

Setelah mengkuti diklat ini, peserta diharapkan mampu 

melaksanakan pemeriksaan atas LKPD yang sudah 

menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Diklat Pemeriksaa
Berbasis Akrual



Budaya

Museum
Lampung
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Sumber:
www.malahayati.ac.id

tapisjakarta.blogspot.co.id

Museum Lampung atau Museum Negeri Lampung 

Ruwa Jurai merupakan museum pertama dan 

terbesar di Provinsi Lampung dan merupakan kebanggan 

masyarakat Lampung sekaligus sebagai lorong waktu 

perjalanan panjang sejarah Provinsi Lampung. Museum 

Lampung beralamat di Jalan Z. A. Pagar Alam No. 46 

Bandar Lampung. 

Sejarah Museum Lampung

Pembangunan Museum Lampung telah dimulai tahun 1975, 

peletakan batu pertama 1978. Museum Lampung 

diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. 

Dr. Fuad Hasan pada tanggal 24 September 1988. Nama 

Ruwa Jurai yang diabadikan sebagai nama Museum 

Lampung ini diambil dari tulisan"Sai Bumi Ruwa Jurai" 

dalam logo Provinsi  Lampung yang diresmikan 

penggunaanya sejak 1 April 1990. 

Koleksi Museum Lampung

Di halaman depan Museum Lampung bahkan beberapa 

koleksi unik sudah menyambut setiap pengunjung. Tampak 

meriam kuno peninggalan masa penjajahan menjadi salah 

satu ikon Museum Lampung.

Selain itu replika rumah adat Lampung juga berdiri kokoh di 

halaman Museum Lampung. Ditambah lagi, ada juga bola 

besi pembuka lahan. Bola besi ini identik dengan Provinsi 

Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi sekitar tahun 

1953-19656.

Memasuki bagian dalam Museum Lampung, kita bisa 

memilih untuk memulai lantai satu terlebih dahulu atau ke 

lantai dua. Dilantai satu kita bisa temui peninggalan 

prasejarah, benda-benda zaman hindu budha, zaman 

kedatangan is lam, masa penjajahan dan pasca 

kemerdekaan Republik Indonesia.

Dilantai kedua, kita akan menemui koleksi aksesoris dua 

etnik Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Kelompok adat 

ini masing-masing memiliki kekhasan dalam hal ritual dan 

perangkat atau aksesoris adat. Rangkaian ritual kedua 

kelompok adat masing-masing diperlihatkan secara 

berurutan. Mulai dari upacara kehamilan, kelahiran, masa 

kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, perkawinan dan 

kematian. dalam upacara tersebut terkandung falsafah 

bernilai luhur.

Bende



Penyerahan Laporan Keuangan Un Audited

Sosialisasi
Penggunaan Aplikasi Banparpol

KTF Tentang Water Issue 
dan Ambiguitas Konsep Kualitas Pemeriksaan

Pengambilan Sumpah
Pegawai Negeri Sipil

Sosialisasi dan Evaluasi Tata Kelola Jabatan PNS
Serta Validasi Butir Kegiatan Jabatan Fungsional

Galeri Foto
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aat kita bangun tidur, kita biasanya akan mengalami Srasa haus sehingga akan bergegas untuk mencari air 

minum. Pakar kesehatan menyebutkan jika rasa haus ini 

adalah mekanisme alami tubuh karena tubuh tidak 

mendapatkan asupan cairan apapun selama tidur malam. 

Namun, tahukah anda jika kita segera minum air putih 

setelah bangun tidur dan perut dalam kondisi kosong 

ternyata bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh? 

Berikut adalah manfaat-manfaat tersebut.

Membuat racun segera terbuang dari tubuh

Setelah kita minum air putih setelah bangun tidur dan dalam 

kondisi perut yang kosong, maka sistem pencernaan tubuh 

pun akan kembali aktif. Saat tidur malam, tubuh melakukan 

proses pembersihan dan perbaikan sel-sel tubuh sekaligus 

mengeluarkan berbagai racun. Adanya asupan air putih ini 

akan membantu proses pembuangan racun tersebut 

sehingga tubuh pun akan terasa jauh lebih segar. Selain itu, 

dengan adanya asupan air putih, maka produksi sel-sel otot 

dan sel-sel darah yang baru akan lebih lancar.

Membuat sistem metabolisme meningkat

Pakar kesehatan menyebutkan jika minum air putih setelah 

bangun tidur bisa segera meningkatkan sistem metabolism 

tubuh hingga 24 persen. Alhasil, sistem pencernaan akan 

menjadi lebih lancar dan usus pun akan menjadi lebih 

bersih. Selain membuat buang air besar menjadi lebih 

lancar, usus juga akan lebih baik dalam menyerap berbagai 

nutrisi baik dalam makanan.

Mengatasi masalah pencernaan

Andai kita mengalami peningkatan kadar asam pada perut 

yang membuat perut tidak nyaman, maka kita bisa 

mengatasinya dengan minum air putih di pagi hari. Dengan 

adanya air putih, maka kadar asam ini akan ikut terlarut 

dalam air dan kita pun tidak akan mengalami masalah 

pencernaan ini.

Menjaga kesehatan ginjal

Dengan meminum setidaknya 500 cc air putih saat bangun 

tidur dan dalam kondisi perut yang masih kosong, maka kita 

akan lebih baik dalam mencegah masalah batu ginjal dan 

infeksi pada kandung kemih.

Menjaga kesehatan kulit

Dengan tubuh yang terhidrasi dengan baik, maka aliran 

darah pada kulit juga akan menjadi lebih lancar dan bisa 

berimbas pada semakin membaiknya kesehatan kulit kita.

Manfaat Minum 

Air Putih
Setelah Bangun Tidur

Sumber: doktersehat.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

