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Workshop Bersama Media, BPK 
Bermanfaat Untuk Rakyat Gorontalo 

 

 

Hulondalo.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo 

menggelar Media Workshop dengan tema, “BPK Bermanfaat Untuk Rakyat Gorontalo”. 

Kegiatan yang diikuti perusahaan media dan insan pers di wilayah 

Gorontalo ini, dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Mudji Sugihardjo di ruang 

Auditorium Gedung BPK, Kamis (28/10/2021). 

Media workshop BPK, merupakan sarana komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo 

untuk menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan pada kurun waktu tertentu, dalam hal ini satu 

semester. Selain itu, materi yang disampaikan juga membahas mengenai nilai pemeriksaan 

BPK yakni, memberikan manfaat bagi rakyat Gorontalo, khususnya dalam hal mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. 
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Nilai ini sesuai dengan penetapan Visi BPK RI Tahun 2020–2024 yakni, Menjadi Lembaga 

Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif, dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan 

Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. 

Hal ini menunjukkan bahwa, BPK menginginkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

memenuhi standar mutunya yakni berkualitas dan bermanfaat untuk pencapaian tujuan 

bernegara, Negara Indonesia. Manfaat merupakan hakikat dari seluruh pengelolaan 

keuangan negara tersebut. Tidak sepeserpun uang negara bisa dikeluarkan, bila tidak 

memberikan manfaat bagi tujuan bernegara. 

Kepala Subauditorat Pemeriksaan, Joni Rindra Putra sebagai pemateri menyampaikan, pada 

semester I Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan 

pemeriksaan atas LKPD TA 2020, untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi 

Gorontalo. 

“Ada dua jenis pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK pada periode 

semester I tahun 2021, yaitu pemeriksaan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada tujuh entitas, dan pemeriksaan kinerja atas 

pembangunan manusia dan penyediaan rumah hunian layak bagi masyarakat miskin pada 

Provinsi Gorontalo,” kata Joni. 

Dalam pemeriksaan kinerja atas pembangunan manusia dan penyediaan rumah hunian layak 

bagi masyarakat miskin di 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. 

Semester I tahun 2021, BPK melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil  

Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam 

hal ini , BPK bertanggung jawab memantau pelaksanaan tindak lanjut dan memberitahukan 

pelaksanaan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan. 

“BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo terus mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan 

capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ungkap Joni. 

Untuk meningkatkan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK kata dia, 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 masingmasing Pemerintah Daerah. (Jef) 
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