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Di era informasi ini, peran media massa semakin tak terbantahkan. Media massa berperan besar dalam 
mencerdaskan publik dengan menyampaikan informasi yang andal dan berkualitas. Berbekal 
kemampuannya, media juga memiliki peran strategis dalam mengawasi aktivitas dan kebijakan 
pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 

Menyadari potensi dan peran media tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu menempatkan 
media sebagai salah satu mitra strategis.Sebagai salah satu upaya membangun relasi yang baik antara 
BPK dan media massa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng menggelar 
acara “Coffee Morning BPK Perwakilan Provinsi Jateng dan Media” pada pada Senin (09/12).  

Acara bertajuk “Mengenal Lebih Dekat, Menyapa Lebih Akrab” tersebut dihadiri Kepala 
Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali dan seluruh pejabat di lingkungan BPK 
Perwakilan Provinsi Jateng. Digelar di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, acara tersebut 
mengundang para pimpinan redaksi dan para awak media yang ada di Semarang dan sekitarnya 
sebagai peserta.  

Saat membuka acara, Kalan BPK Perwakilan Provinsi Jateng Ayub Amali mengatakan, meski BPK 
dan media massa memiliki tugas berbeda, tetapi bisa saling mendukung dalam upaya besar terciptanya 
tata kelola keuangan negara yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, menurut Ayub Amali, 
hubungan yang baik dan kerja sama strategis antara BPK dan media sangat dibutuhkan.“Melalui acara 
coffee morningini, kami berharap dapat lebih meningkatkan kerjasama antara BPK dengan media 
sehingga dapat lebih memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di Jawa Tengah,” katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Ayub Amali juga menyampaikan apresiasinya kepada media-media di 
Jateng. Menurut Ayub, selama ini, pemberitaan dari media-media di Jateng menjadi salah satu 
referensi dalam perencanaan pemeriksaan di BPK. “Dengan adanya informasi yang berkualitas dari 
media, BPK menjadi lebih fokus dalam menentukan area dan tema pemeriksaan, yang tentu sangat 
positif bagi pelaksanaan pemeriksaan,” kata Ayub Amali. 

Acara berlangsung hidup namun tetap santai. Kepada para awak media, Kalan BPK Perwakilan 
Provinsi Jateng Ayub Amalimemberikan uraian secara umum mengenai BPK, khususnya BPK 
Perwakilan Provinsi Jateng. Ayub Amali menjelaskan tentang dasar hukum, visi, misi, tugas dan 
fungsi, serta wilayah kerja BPK. Dalam kesempatan tersebut,para peserta juga berkesempatan 
bertanya-jawab dan beramah-tamah dengan para pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi 
Jateng. (*) 

 

 

 

Informasi lebih lanjut: 
Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbag Humas 
Telp. (024) 8660826, Fax. (024) 8660884 

Email: humas.jateng@bpk.go.id 


