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Sumber Berita: bulungan.prokal.co 

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio mengapresiasi Ade Iwan Ruswana yang sudah hampir 3 tahun menjadi Kepala 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara. 

H Udin juga menyambut kedatangan Tornanda Syaifullah sebagai penggantinya dan berharap bisa meneruskan kerja sama yang selama ini sudah terjalin. 

Demikian dikatakan Wagub saat acara pisah sambut kepala perwakilan BPK Kaltara di pendopo rumah jabatan gubernur Kaltara, Jumat (3/2) malam lalu. 

“Kepada Bapak Ade Iwan Ruswana kami atas nama Pemerintah Provinsi Kaltara sangat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas arahan dan 

bimbingan seluruh staf BPK di Provinsi Kaltara sehingga provinsi ini bisa meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) yang pertama sebagai provinsi baru. Kami juga berharap 

kepada kepala BPK Kaltara yang baru, Bapak Tornanda Syaifullah bisa lebih meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang lebih baik lagi,” tutur Wagub. 

Dalam kesempatan itu, Udin meminta agar pemerintah kabupaten/kota di Kaltara terus memperbaiki kinerja dalam pengelolaan keuangannya. Dengan harapan seluruh jajaran 

pemerintah di Kaltara dapat meraih opini WTP. 

“Ini harus dimulai dari kabupaten/kota itu sendiri. Namun itu bukan hal yang mudah. Maka dengan kebersamaan dan tekad harus dapat diwujudkan. Saya mengharapkan kepada 

kabupaten/kota, hal ini (pencapaian prestasi provinsi) bisa diteladani dan menjadi contoh. Apa yang menjadi harapan dan tekad kita insya Allah ke depan dapat kita wujudkan,” 

papar Udin. 

Terkait dengan komitmen kepala daerah, Udin mengatakan, pihaknya semaksimal mungkin terus melakukan komunikasi dan membangun sebuah sistem yang baik. “Mudah-

mudahan ke depan dapat kita tingkatkan komunikasi, karena saya yakin BPK juga telah menjalankan fungsinya dengan maksimal,” ujarnya. 

Udin berharap seiring dengan berjalannya waktu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama saling bahu-membahu untuk tujuan Kaltara ke depan lebih baik lagi. 
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Apresiasi Kinerja BPK Perwakilan Kaltara 

 

http://bulungan.prokal.co/read/news/5910-apresiasi-kinerja-bpk-perwakilan-kaltara.html 
Oleh: (Humas) 

 
 

 
 

http://bulungan.prokal.co/read/news/5910-apresiasi-kinerja-bpk-perwakilan-kaltara.html

