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Pada tanggal 18 April 2016, Humas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 

menyelenggarakan media gathering di RM Borobudur. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala 

Sekretariat Perwakilan, Kasubbag Humas dan TU beserta staf Humas dan perwakilan dari media 

massa se-Kota Palu. 

Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Ibu Dra. Zuhria Sirajang, M.M., yang 

dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakannya acara media gathering adalah 

untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama antara BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 

dengan media se-Kota Palu.  

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi foto sekaligus penyerahan secara simbolis 

buku profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada para perwakilan media massa. 

Pada sesi ramah tamah dan tanya jawab, terucap harapan dari Kepala Sekretariat Perwakilan 

agar acara seperti ini dapat berlangsung secara periodik dan tercipta komunikasi yang baik ke 

depannya.  

Pada kesempatan tersebut, pewakilan dari Antara Sulteng meminta agar dilakukan 

pelatihan terkait ke-BPK-an agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah dalam bidang 

pemeriksaan keuangan antara wartawan dengan BPK.  Sedangkan wartawan harian Palu 

Ekspress meminta agar BPK menyedakan ruang yang cukup untuk rekan-rekan media dalam 

rangka berkoordinasi dengan BPK. Seringkali insan pers merasa dipersulit ketika akan 

memasuki kantor BPK dengan alasan busana dan belum adanya janji dengan pegawai BPK. 

Permintaan klarifikasi maupun LHP BPK juga sulit untuk diperoleh dan tidak ada pegawai yang 

dapat menemui wartawan yang bersangkutan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Perwakilan akan mengkonsultasikan 

perihal tersebut kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun untuk 

protokoler tamu karena menurut peraturan sudah demikian dan memang sulit untuk dapat 

memenuhi seluruh permintaan wartawan dikarenakan kesibukan kegiatan di lingkungan kantor 

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk LHP, jika sudah diserahkan ke DPRD berarti 

dapat diberikan kepada pihak yang ingin memperoleh informasi tersebut, meski harus 

mengajukan permohonan sebelumnya. Kasubbag Humas menambahkan, jika ada hal atau istilah 

yang tidak dipahami, maka dapat bertanya kepada Kasubbag Humas. 

Demikian press release terkait media gathering. 

Hormat Kami  
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