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Matakita.co, Gorontalo – 

Dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan media massa agar tercipta sinergi yang positif 

serta efektif untuk mendukung visi dan misi BPK serta untuk memenuhi harapan pemangku 

kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Media Workshop 

bertajuk “BPK bermanfaat untuk rakyat Gorontalo”. 
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Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (28/10/2021) tersebut bertujuan untuk memberikan 

informasi terkait kegiatan BPK Perwakilan Gorontalo di semester I dan rencana Pemeriksaan 

Semester II kepada masyarakat melalui media massa. 

Selain itu kegiatan yang mengambil tempat di Ruang BPK Provinsi Gorontalo tersebut diharapkan 

dapat menjaga komunikasi yang sudah berjalan baik antara BPK dengan media massa. 

Acara yang dimoderatori oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Genera Hospito Ramadhani dan di 

dampingi oleh Mudji Sugihardjo Kepala Sekretariat Perwakilan tersebut menghadirkan Joni Rindra 

Putra, SE.MAB, AK. CA selaku Kepala Sub Auditorat BPK perwakilan Gorontalo sebagai 

narasumber dengan Hadir sebagai peserta sebanyak 16 awak media dari berbagai media baik cetak, 

Tv, radio, maupun online. 

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa 

bahwa walaupun dalam keadaan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19, prinsip-prinsip tata kelola 

yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan tetap harus 

diterapkan. 

“Untuk itu BPK Provinsi Gorontalo tetap menjalankan pemeriksaan sebagaimana tugas dan fungsinya 

sesuai amanah undang-undang,”ungkap Kepala Joni Rindra. 

Selain memaparkan kegiatan dan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Gorontalo selama semester I Tahun 

2020, BPK juga menyampaikan progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 

2020 yang telah sesuai rekomendasi. 

Dalam pemeriksaan kinerja atas pembangunan manusia dan penyediaan rumah hunian layak bagi 

masyarakat miskin pada Provinsi Gorontalo, BPK bertanggung jawab mengawal keuangan daerah 

digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Gorontalo dengan tujuan memastikan alokasi 

anggaran dalam APBD beroerientasi pada pelayanan publik & penanganan masalah di Gorontalo, 

menggunakan Kualitas Belanja sebagai proxy yang mengaitkan Opini LKPD dengan kinerja anggaran 

program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. 

Pada semester I tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota, 

BPK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan. 

Dalam hal ini, BPK bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut dan 

memberitahukan pelaksanaan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan. 



BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus mendorong agar Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. 

Untuk meningkatkan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, strategi BPK Perwakilan Provinsi 

Gorontalo adalah melakukan follow up secara berkala melalui APIP selain pada saat pemantauan 

reguler setiap semester, 

mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi (pemutakhiran dan penyampaian bukti tindak lanjut 

secara online dan real time melalui aplikasi yang dikembangkan BPK), dan komunikasi dengan 

Pejabat pada masing masing Pemerintah Daerah. 
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