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Grand Launching Buku Pendapat, Suleman: 
BPK RI Tekankan Sejumlah Poin Penting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulondalo.id – Sejumlah point penting ditekankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan 

harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Diantaranya kata Pemerintah Sekda Gorontalo Utara, 

Suleman Lakoro, menyangkut reformasi kesehatan. 

“Kenapa kesehetan lebih awal, karena kita sekarang lagi berkutat dengan pandemi covid-19,” ujar 

Suleman setelah mengikuti Grand Launching Buku Pendapat (Strategic Foresight) BPK secara 

virtual Zoom Meeting di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (21/10/2021).  

Suleman mengatakan, ketika Covid-19 meledak, rumah sakit dimana-mana kewalahan. Belajar dari 

kondisi itu, pemerintah kata dia, harus mengambil sikap. Menanggulangi sebuah wabah yang 

mendunia, harus siap dengan segalah sesuatu yang berhubungan dengan itu.  

Olehnya lanjut Suleman, beberapa arahan dari ketua BPK pusat yakni, harus diperhatikan oleh 

pemerintah daerah adalah, reformasi kesehatan. 

“Baik segi sarana prasarananya, kemudian alat kesehatannya harus di lengkapi, begitu juga 

dengan tenaga medis, dokter dan seterusnya, karena kita tahu bersama, bagaimana ketika 
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meledak covid, kita kewalahan dimana-mana, sehingga, ini yang ditekankan oleh BPK 

kepada pemerintah daerah,” jelasnya. 

Pajak dan kesinambungan fiskal daerah kata Suleman, juga harus diperhatikan. Daerah 

diharapkan, bisa membangun mandiri, baik itu melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Sehingga fiskal daerah itu, bisa berkesinambungan dengan baik dan tidak 

berpatokan dengan bantuan dari pusat. 

Visi dari kepemimpinan pemerintahan juga harus direalisasikan. Jangan kata Suleman, 

hanya dalam bentuk fisik, namun operasional dilapangan hampir tidak ada.  

Berikutnya, transformasi data digital. Perkembangan ilmu teknologi saat ini, nyaris tak 

dibutuhkan lagi sentuhan langsung manusia. Karena melalui digital.  

“Contoh, pengurusan ijin, diajukan dari mana saja, bahkan dari kamar sudah, itu yang harus 

dikembangkan oleh pemerintah daerah,” imbuhnya. 

Terakhir, Suleman mengatakan, peningkatan sumber daya manusia juga sangat penting. Karena 

bagaimanapun, dalam era digitalisasi sekarang, SDM harus tetap diperhatikan untuk kualitas dan 

kuantitasnya. 
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