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Pengelolaan keuangan di Kota Bandar Lampung memiliki tujuan menjaga, 

menjamin eksistensi Kota Bandar Lampung, dan membiayai pengelolaan Kota 

Bandar Lampung, untuk mewujudkan kesejahteraan. Bandar Lampung 5 (lima) 

tahun memperoleh Opini WTP namun di Kota Bandar Lampung masih terdapat 

temuan salah satunya di Dinas Kelautan Dan perikanan (DKP) Bandarlampung. 

Beradsarkan UU No. 15/2006 tentang BPK, BPK Perwakilan Provinsi Lampung 

merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan di Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud 

dalam UUD 1945. Berdasarkan tugasnya tersebut BPK Perwakilan Provinsi 

Lampung memiliki wewenang dalam pemeriksaan keuangan.  

 

Permasalahan yang diteliti adalah: a) Bagaimana kewenangan BPK Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam pemeriksaan keuangan di Kota Bandar Lampung dan b) 

Apa saja faktor pendukung serta penghambat BPK Perwakilan Provinsi Lampung 

dalam memeriksa keuangan di Kota Bandar Lampung. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder berasal dari peraturan 

perundang-undangan dan literatur, sedangkan data primer diperoleh dari studi 

lapangan melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung diberikan 

wewenang untuk memeriksa keuangan di Kota Bandar Lampung berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Pasal 9 UU No. 15 Th 2006 tentang BPK antara 

lain menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 

pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan 

menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan/atau dokumen yang 

wajib diberikan oleh pemerintah kota Bandar lampung. Faktor penghambat 

pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yaitu kekurangan waktu, 

kekurang SDM anggota auditor, dan faktor keterbatasan data. BPK Perwakilan 

Provinsi Lampung dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan terdapat faktor 

yang mendukung antara lain BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya bersinergi dan terjalin nya komunikasi 

baik antar lembaga Negara dan objek pemeriksaan dengan memberikan data yang 

dibutuhkan oleh BPK Perwakilan Provinsi. 
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