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BPK PERWAKILAN MALUKU GELAR MEDIA WORKSHOP 

                           

siwalimanews.com 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menggelar Media 

Workshop dengan mengangkat tema "Mengenal BPK Lebih Dekat”. Kegiatan ini dipusatkan di 

Kantor BPK Perwakilan Maluku di Karang Panjang, Ambon, Kamis, (16/1/). 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin menyatakan dari sejumlah 

tugas dan fungsinya, BPK melakukan pemeriksaan diantaranya pemeriksaan keuangan yang 

terdiri atas Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk mengetahui opini, pemeriksaan laporan 

kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 

12 laporan keuangan yang diperiksa BPK serta enam laporan kinerja dan dua PDTT. Ada juga 

pemeriksaan investigatif, Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang didalamnya terdapat Tindak 

Lanjut BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH), 

Dalam kaitan itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku sudah menyediakan ruang informasi 

dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik. “Kita punya prosedur layanan permintaan 

informasi dan di kantor BPK kita sudah ada ruang yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan itu,” imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku, Izaac M. 

Tulalessy menyampaikan, terima kasih kepada pihak BPK yang sudah melaksanakan workshop 

ini. “Selama ini dan sebelumnya untuk mendapatkan suatu akses informasi di BPK sangat sulit. 

Wartawan yang membutuhkan informasi harus menyampaikan surat permohonan informasi dan 

sebagainya. Jawabannya pun tidak cepat, bahkan tidak sama sekali,”imbuhnya. 
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Dikatakannya, media dalam peliputan dituntut publik berimbang tidak dari satu sisi saja 

sehingga diharapkan ada akses informasi cepat dari BPK sehingga dapat menjawab 

keberimbangan tersebut. “Kita tentu berharap teman-teman wartawan bisa lebih cepat 

memperoleh akses untuk informasi. Kami sangat menghormati mekanisme internal BPK, tetapi 

kami berharap ada akses informasi sehingga bisa diberitakan kepada publik,”ujarnya. 

Izaac M. Tulalessy berharap agar workshop tidak sebatas hari ini saja. “Sinergitas tidak 

di dalam sini saja tetapi didalam waktu waktu akan datang,”lanjutnya. Hadir dalam kegiatan 

tersebut Kepala Subauditorat Maluku I, Zainal Abidin, Ketua PWI Maluku, Izaac M. Tulalessy, 

dan sejumlah wartawan media cetak, elektronik maupun online. 

 

Sumber Berita: 

Siwalimanews.com, BPK Perwakilan Maluku Gelar Media Workshop Rabu, 16 Januari 2020. 

 

Catatan: 

Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mengenal BPK lebih dekat, terkait dengan tugas dan 

fungsi BPK yaitu: 

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau 

badan lain yang mengelola keuangan negara. 

2. Jenis Pemeriksaan BPK adalah : 

a. pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 

keuangan;  

b. pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau  

efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki aspek tersebut; dan  

c. pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan 

kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. 

 

 


