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Media Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Jabatan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Lampung 

yang sebelumnya dijabat oleh Sunarto diserahterimakan 

kepada Hari Wiwoho. Serah terima jabatan (sertijab) ini 

ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah 

Terima Jabatan dan penyerahan Memori Jabatan. Sertijab 

yang dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi 

Lampung, Bandar Lampung, pada Jumat (23/8/2019) ini 

disaksikan oleh Anggota V BPK Isma Yatun. Adapun sertijab 

ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris 

Jenderal BPK Nomor: 178/K/X-X.3/07/2019 Tentang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam 

dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana 

BPK. Anggota V BPK mengatakan, kegiatan promosi, 

rotasi, dan mutasi merupakan upaya yang harus selalu 

dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya 

organisasi BPK yang berlandaskan pada ...
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Upacara  
Peringatan HUT RI

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

Republik Indonesia ke 74, BPK Perwakilan Provinsi 

Lampung melaksanakan Upacara bendera yang 

dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 di 

halaman gedung BPK Perwakilan Lampung. 

Upacara dipimpin oleh kepala perwakilan, Hari 

Wiwoho selaku Inspektur Upacara, Gilang Mahesa 

Ginting selaku komandan upacara dan diikuti para 

pejabat struktural dan seluruh pegawai. 

Da lam sambutannya,  Inspektur  Upacara 

membacakan pidato sambutan Ketua BPK RI 

dengan tema “SDM Unggul Indonesia Maju”. Dalam 

amanatnya disampaikan makna tema HUT RI ke-74. Makna 

SDM Unggul menunjukkan semangat yang besar dari negara 

kita untuk dapat membangun sumber daya manusia yang 

berkualitas. Makna Indonesia Maju adalah Indonesia yang 

dapat berkompetisi di tingkat global, Indonesia yang 

rakyatnya sejahtera. Sehubungan dengan pembangunan 

SDM unggul, BPK turut membangun SDM-nya dengan 

peningkatan kompetensi melalui inisiatif strategis talent pool 

pada Renstra BPK. Dalam hal ini, BPK telah menyetujui 

pengembangan talent pool dan diimplementasikan pada 

semester II tahun 2019 untuk pejabat administratif. Hal ini 

harus dilanjutkan dengan implementasi sistem merit pada 

Renstra 2020-2024 yang akan datang.

Dalam upacara kali ini juga disematkan Lencana Karya Satya 

untuk masa pengabdian XX tahun, dan X tahun. Hal tersebut 

menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan 

pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai 

lainnya.

n i la i -n i la i  dasar  independensi ,  in tegr i tas,  dan 

profesionalisme. "Mutasi terhadap para pejabat struktural 

di lingkungan BPK, dilakukan tidak hanya didasarkan pada 

pertimbangan kebutuhan organisasi semata, namun 

diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk 

menyegarkan lingkungan kerja,” ujarnya. Promosi, rotasi, 

dan mutasi, Isma Yatun melanjutkan, dapat mendorong 

semangat bagi para pejabat dalam meningkatkan 

kinerjanya di unit kerja yang baru. Oleh karena itu, sebagai 

organisasi yang dinamis, BPK secara terstruktur dan 

sistematis melakukan promosi, rotasi, dan mutasi bagi 

para pejabat dan pegawainya.

Pada  kesempa tan  t e r sebu t ,  Anggo ta  V  j uga 

menyampaikan beberapa hal terkait tuntutan masyarakat 

saat ini terhadap transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan, baik pada Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. Menurutnya, masyarakat 

semakin dewasa dan paham, bahwa uang yang digunakan 

untuk kegiatan pemerintah merupakan uang yang 

diamanatkan kepada pengelola pemerintahan. Oleh sebab 

itu, keterbukaan penggunaan dana merupakan sebuah 

keharusan. Saat ini, wujud transparansi dan akuntabilitas 

tersebut tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan 

keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain Anggota V BPK, hadir dalam sertijab ini antara lain 

Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Ketua 

DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, Bupati dan 

Walikota se-Provinsi Lampung, Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, Kepala BPK 

Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka, Kepala 

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Yuan Candra 

Djaisin, para Pejabat Struktural dan Fungsional di 

lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Lampung serta para 

tamu undangan lainnya.
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Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

yang memberikan amanat kepada BPK untuk 

melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil 

pemeriksaan yang dilaksanakan entitas dan 

melaporkannya setiap semester kepada lembaga 

perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung 

mengadakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 

Tr iwulan I I I  Tahun 2019. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 September 

tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, 

Hari Wiwoho, didampingi Kepala Sub Auditorat 

Lampung I, Myrto Handayani, dan Kepala Sub 

Auditorat Lampung II, Nugroho Heru Wibowo dan 

diikuti oleh Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten di 

wilayah Lampung. Tim pembahas dari BPK Perwakilan 

Provinsi Lampung melakukan pembahasan dan validasi 

terkait perkembangan penyelesaian TLRHP. Rekomendasi 

dari LHP BPK yang telah selesai ditindaklanjuti menunjukkan 

komitmen pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan 

perbaikan dan kualitas kinerja pemerintahannya.

Pembahasan TLRHP bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 

LHP BPK yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah 

di Lampung. Meski masa 60 hari setelah LHP BPK diterima 

oleh entitas pemeriksaan telah lewat, masih terdapat 

rekomendas i - rekomendas i  yang  be lum se lesa i 

ditindaklanjuti. Melalui forum pemantauan ini, BPK dapat 

mengetahui perkembangan penyelesaian temuan 

pemeriksaan sekaligus membahas upaya-upaya percepatan 

penyelesaian temuan tersebut.

Sosialisasi dan Pendampingan
Penyusunan dan Penilaian DUPAK

Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Triwulan III Tahun 2019

BPK Perwakilan Provinsi Lampung melaksanakan 

Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan dan Penilaian 

Dupak melalui Aplikasi SIDM. Acara dilaksanakan di 

auditorium lantai 3 pada hari Senin, 15 Juli 2019 dan diikuti 

oleh seluruh pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan 

Lampung. Acara dibuka langsung oleh Plt. Kepala 

Perwakilan, Nugroho Heru Wibowo dilanjutkan pemaparan 

materi  Sosialisasi oleh Novi Priyana dari Biro Sumber Daya 

Manusia BPK RI. Selain memberikan sosialisasi, Biro SDM 

juga langsung melakukan pendampingan kepada para 

pegawai dalam melakukan praktik pengisian DUPAK di 

aplikasi SISDM.

Acara pendampingan tersebut digelar untuk memberi 

pemahaman kepada para pegawai tentang pengisian 

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) secara 

elektronis melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia 

(SISDM). Diharapkan dengan adanya sosiasisasi tersebut 

dapat memberikan banyak kemudahan bagi pemeriksa 

yang mengajukan DUPAK maupun tim penilai angka kredit. 



Wisata

TNWK
Taman Nasional

Way Kambas

aman Nasional Way Kambas (TNWK) merupakan TTaman Nasional tertua di Indonesia. Taman Nasional ini 

terletak di ujung selatan Sumatera atau 110 km dari Bandar 

Lampung. Taman Nasional ini menempati 1.300 km persegi 

dari hutan dataran rendah pantai sekitar Sungai Way 

Kambas di pantai timur Provinsi Lampung. TNWK dikenal 

dengan konservasi gajah, karena selain menjadi tempat 

perlindungan bagi gajah sumatera, taman nasional ini juga 

dikenal sebagai tempat latihan mereka. 

Way Kambas didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 

1937 sampai sekarang masih terjaga sebagai Taman 

Nasional dan di sini diyakini ada sekitar 200 gajah sumatera 

(Elephas maximus sumatranensis) hidup di dalam Taman 

Nasional. Gajah sumatera merupakan salah satu dari tiga 

subspesies yang diakui dari gajah asia, yang merupakan 

hewan asli dari Pulau Sumatera. Perbedaan secara umum, 

gajah asia lebih kecil dibandingkan dengan gajah afrika. Di 

antara gajah asia, gajah sumatera merupakan yang terkecil, 

dengan ketinggian bahu berkisar antara 2 meter dan 3,2 

meter.

Selain konservasi gajah, di sini juga terdapat konservasi 

badak sumatera dan ada fasilitas Rhino Sanctuary. 

Sayangnya untuk bisa dapat melihat badak sumatera ini 

pengunjung harus punya izin khusus sebelumnya. 

Pengunjung atau wisatawan biasa tidak bisa melihat 

penangkaran alami badak sumatera ini. Selain itu TNWK 

juga rumah bagi banyak flora eksotis. Diantaranya adalah: 

api-api (Avicennia marina), Pidada (Sonneratia sp), nipah 

(Nypa fruticans), Gelam (Melaleuca leucadendron), salam 

(Syzygium polyanthum), Rawang (Glochidion borneensis), 

ketapang (Terminalia cattapa), cemara laut (Casuarina 

equisetifolia), pandan (Pandanus sp), puspa (Schima 

wallichii), meranti (Shorea sp), minyak (Dipterocarpus 

gracilis), dan ramin (Gonystylus bancanus).

Di Pusat Pelatihan Gajah (PLG), ada atraksi gajah yang 

dilakukan rutin setiap sore dengan pertandingan dan khusus 

sepak bola gajah yang diadakan setiap weekend. Anda juga 

bisa menaiki gajah berputar dan masuk ke dalam hutan 

dengan pawangnya. Dengan trip seperti ini jika beruntung 

Anda akan bertemu dengan gajah-gajah liar yang banyak 

terdapat di TNWK. Selain itu anda juga bisa melakukan night 

safari, anda bisa melihat rusa dan babi hutan yang aktif di 

malam hari.

Tidak sulit untuk mencapai lokasi. Bila menggunakan mobil, 

Anda bisa berangkat menuju Bandar Lampung, dilanjutkan 

ke Metro dan Way Jepara, perjalanan ini akan memakan 

waktu sekitar 2 jam. Jika dari Branti, Anda bisa melanjutkan 

rute ke Metro dan Way Jepara, waktu tempuh kurang lebih 

1,5 jam. Untuk pengunjung dari luar Sumatera, bisa menaiki 

kapal laut dan berlabuh ke Bakauheni. Ada dua rute yang 

bisa dilalui, pertama Bakauheni-Panjang-Sribawono-Way 

Jepara, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Kalau tidak 

mau berlama-lama, rute lain bisa dipilih, seperti Bakauheni-

Labuan Meringgai-Way Kambas, rute in i  hanya 

menghabiskan waktu sekitar 2 jam.
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Sumber:
travel.kompas.com



5

Galeri Foto

Donor Darah

Foto Bersama Seluruh Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Pemotongan Tumpeng Perayaan HUT RI

Penyematan Satya Lancana Lomba Makan Kerupuk Perayaan HUT RI
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www.bandarlampung.bpk.go.id
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