
T inggal menghitung hari kita akan 

melangkah memasuki tahun 2018. 

Beragam rasa mewarnai hati, bagi yang 

optimis selalu ada semangat menyam-

butnya, bagi yang pesimis akan terasa 

biasa saja bahkan ada juga yang 

bersedih. Apapun rasa itu hari terus ber-

jalan, memaksa kita untuk terus melang-

kah.  

Sebenarnya tidak perlu ada yang is-

timewa di tiap pergantian tahun karena 

sebagai manusia, tahun baru juga sama 

dengan hari baru yang harus kita syu-

kuri. Bagaimana kita masih mendapat-

kan kesehatan, masih merasakan keba-

hagiaan bersama keluarga, masih ada 

kesempatan beribadah dengan lebih 

baik, masih ada waktu untuk memper-

baiki kesalahan yang pernah kita laku-

kan, dan masih banyak lagi yang patut 

kita syukuri. Untuk itulah perlunya kita 

instrospeksi diri. 

Seperti biasa tiap bulan Desember men-

jadi bulan yang paling sibuk, dimana 

semua target yang belum dicapai harus 

didorong untuk segera terca-

pai.Inventarisasi target-target sudah 

dimulai sejak bulan Oktober, dan bulan 

Nopember sudah mulai bersiap untuk 

melaksanakan. Akan tetapi tahun ini 

benar-benar terasa spesial buat kantor 

BPKP Perwakilan DI Yogyakarta. Di akhir 

tahun ini diwarnai dengan pergantian 

kepala perwakilan karena kepala per-

wakilan yang lama memasuki masa-

purna tugas. Tentu banyak tugas tam-
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bahan untuk persiapan menyambut 

kepala perwakilan yang baru. 

Salah satu kegiatan kegiatan pada bulan 

Desember ini, yaitu rapat kerja, namun…. 

apa yang kurang dari rapat kerja kali ini? 

Ya, dalam rapat kerja tahun ini kita hanya 

fokus pada evaluasi kinerja tahun 2017, 

belum banyak membicarakan tentang 

capaian untuk tahun 2018. Akan tetapi 

jangan salah dari hasil rapat kerja terse-

but dapat kita ketahui banyaknya aplikasi 

baru yang dihasilkan baik oleh BPKP Pusat 

maupun Perwakilan DI Yogyakarta. Ap-

likasi-aplikasi ini dibangun tentunya ber-

tujuan untuk membantu kita meningkat-

kan kinerja dimasa yang akan datang. 

Sekarang muncul pertanyan baru. Siap-

kah kita menggunakan aplikasi tersebut ? 

Aplikasi baru harusnya bukan hal yang 

baru bagi kita, apalagi dijaman modern 

sekarang ini dimana medsos sudah kita 

manfaatkan untuk berkomunikasi dengan 

lebih efektif dan efisien yang mendorong 

peningkatan kinerja. Sarana aplikasi yang 

dibangun oleh organisasi tentunya sudah 

dibuat agar mudah diakses dan diman-

faatkan oleh semua anggota organisasi. 

Sehingga tujuan dari dibangunnya aplikasi 

tersebut bisa tercapai. 

Dari pengamatan sekitar kita, ternyata 

masih sedikit yang merasa perlu belajar 

untuk bisa mengakses dan memanfaat-

kan aplikasi yang tersedia, dengan alasan 

tugas tersebut otomatis menjadi tang-

gung jawab dari pegawai yang berangkat 

diklat. Pemikiran inilah yang harusnya 

kita ubah dalam menyambut tahun-tahun 

ke depan, dimana modernisasi akan terus 

berjalan, perkembangan teknologi infor-

masi yang menjadi ciri perkembangan 

modernisasi berkembang semakin cepat 

dan akan menghempaskan siapa saja 

yang tidak siap atau berlama-lama untuk 

bersiap menyambutnya. 

Tahun 2018 nanti sudah waktunya bagi 

kita menyusun target-target baru dan 

strategi untuk pencapaiannya. Tetapi 

yang perlu diperhatikan, sudahkah kita 

juga meng-update pengetahuan-

pengetahuan baru yang akan membuat 

strategi kita lebih cocok untuk masa 

sekarang ini.  

Tahun pasti berganti, masa pun berlalu, 

tetapi masa lalu bukan untuk kita lu-

pakan, melainkan menjadi salah satu ba-

han kita belajar untuk masa depan yang 

lebih baik. Janganlah menunggu dipaksa 

untuk belajar, keterpaksaan tidak akan 

merubah sikap kita dalam menerima ke-

majuan. Lingkungan sekitar kita selalu 

siap dengan perubahan jangan sampai 

kita terhempas dan tertinggal oleh kema-

juan jaman. Jadikanlah Tahun 2018 seba-

gai tahun pembelajaran.  

-ken- 
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A da pepatah sepuh berujar ‘jika 

engkau gagal merencanakan, engkau 

merencanakan kegagalan’. Bahwasanya 

keberhasilan akan teraih jika kita dengan 

apik menargetkan, merencanakan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi 

kegiatan yang dikerjakan. 

Dalam rangka mewujudkan misi mulia 

memberi kontribusi bagi peningkatan 

kualitas sistem penyelenggaraan 

keuangan daerah, BPKP mendesain 

sistem pengelolaan keuangan daerah 

berbasis teknologi informasi yang dapat 

membantu Pemda dalam menghasilkan 

informasi keuangan yang relevan, cepat, 

akurat, dan dapat diuji kebenaranya.  

Guna melengkapi implementasi aplikasi 

Simda Keuangan yang telah meng-

Indonesia, Tim Aplikasi Simda 

mengetengahkan Simda Perencanaan

(Simcan) sebagai aplikasi Perencanaan 

Jaman Now (e-planning), yang dapat 

digunakan untuk pelaksanaan 

perencanaan daerah sesuai ketentuan 

dan praktik pengelolaan yang baik. 

Hal ini dilatar belakangi oleh kebutuhan 

Pemda akan e-planning, efektifitas 

penggunaan SIM Pemda yang sudah ada, 

bagian dari grand design pengembangan 

Simda dan simpulan dari korsupgah BPKP

-KPK. 

Simpulan korsupgah menunjukkan 

korupsi di pemda juga dikarenakan tidak 

terintegrasinya proses perencanaan dan 

penganggaran. Dengan pemanfaatan e-

planning yang sudah terintegrasi dengan 

Simda ini, akan memudahkan dalam 

melakukan proses perencanaan sampai 

dengan pertanggungjawaban beserta 

pelaporannya secara sinkron dan 

harmonis. 

If you fail to plan, you plan to fail.  

 #PerencanaanJamanNow  
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Simda Perencanaan terdiri dari 2 

aplikasi, 1. aplikasi Perencanaan lima 

tahunan berbasis SQL Server,  

menghasilkan dokumen perencanaan 

5 tahunan RPJMD dan Renstra. 2. 

Aplikasi Perencanaan tahunan 

berbasis My SQL, menghasilkan 

dokumen tahunan. PPA, SSH, ASB, 

RKPD, Renja. 

Selain membantu Pemda 

menghasilkan laporan-laporan yang 

dibutuhkan untuk keperluan 

perencanaan pembangunan tersebut, 

bertujuan pula merekam aktivitas 

perencanaan pembangunan daerah 

sehingga setiap perubahan 

perencanaan terinfokan, dan demi 

sinkronisasi dokumen perencanaan 

dengan penganggaran. 

Implementasi Simda Perencanaan 

diprioritaskan pada Pemda yang telah 

menerapkan Simda Keuangan namun 

belum menerapkan e-planning. Di 

wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY 

sendiri, 8 dari 12 Pemda telah ber-

Simda ria. Dari 8 Pemda pengguna 

Simda sudah dilakukan piloting 

implementasi Simda Perencanaan di 

dua Kabupaten yaitu Pemkab 

Purworejo yang merupakan piloting 

langsung dari tim BPKP pusat, dan di 

bulan November_rain dilanjutkan 

kegiatan piloting tim Perwakilan DIY di 

Pemkab Kulon Progo.  

Ruang lingkup kegiatan di Pemkab 

Kulon Progo meliputi fasilitasi, bimtek 

implementasi Simcan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan lima OPD lainnya di lingkungan 

Pemkab Kulon Progo (Badan Keuangan 

dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, 

Inspektorat, Dinas Kelautan dan 

Perikanan, dan Kecamatan Lendah). 

Selama proses pendampingan, 

Pemkab Kulon Progo telah menunjuk 

tenaga fasilitator, tim administrator 

dan operator untuk implementasi 

Simcan. Fasilitator dan administrator 

berasal dari Bappeda, sedangkan 

operator berasal dari enam OPD 

lainnya  yang telah mendapatkan 

pemahaman dan alih pengetahuan 

(transfer of knowledge)  dari tim 

Perwakilan BPKP DIY mulai dari 

gambaran umum, system requirements 

sampai  teknis pengoperasian Simda 

Perencanaan. Tahun depan 

direncanakan akan sepenuhnya 

diimplentasikan di semua OPD 

lingkungan Pemkab Kulon Progo. 

Sebagai aplikasi yang masih dalam 

tahap piloting pengembangan, wajar 

jika masih terdapat kendala yang 

dihadapi user. Ketersediaan 
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infrastruktur hardware dan software yang memadai termasuk jaringan 

internet sangat mendukung kelancaran aplikasi. Fasilitas untuk 

menghubungkan antara aplikasi lima tahunan dengan aplikasi tahunan 

pun dilakukan penyempurnaan seiring berbagai masukan dari user. 

Kedepannya Simcan akan terus dikembangkan dan diharapkan dapat 

diviralkan ke lebih banyak Pemda pengguna Simda Keuangan, tinggal 

berbalik ke kita sejauh manakah perencanaan viralisasinya di rencanakan 

dengan apik.... 

 

 

 

vic_RI 

Dokumen Perencanaan Masa Berlaku  
Dokumen  

Perencanaan Pemerintah-
Pusat 

Pemerintah 
Daerah 

SKPD 

RPJPN RPJPD  20 Tahun Anggaran 

RPJMN RPJMD Renstra-SKPD 5 Tahun Anggaran 

RKP RKPD Renja-SKPD 1 Tahun Anggaran 
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D esember tlah tiba... hore.. hore!!  

Terbayang sudah keriangan liburan 

di depan mata. Apalagi Desember 2017 

adalah bulan yang “mewah”  bagi 

pegawai BPKP DIY. Bagaimana tidak, 

ketika seluruh PKPT telah selesai 

dikerjakan...semua libur nasional jatuh 

di hari senin... cuti bersama tidak 

mengurangi  jatah cuti tahunan. 

Tapi suasana itu jangan harap 

ditemukan di Bidang P3A. Jadi apa 

gerangan yang membuat teman-teman 

P3A rela berjibaku di saat teman-

teman lain menikmati liburan? 

Syahdan, alkisah...  Paduka Presiden 

Jokowi telah menitahkan kepada 

penghulu BPKP untuk melakukan 

pembinaan kepada seluruh APIP di 

bumi Indonesia dan menetapkan target 

bahwa di Tahun 2019, sebanyak 85% 

dari seluruh APIP harus berada pada 

level 3 menurut kriteria IACM. Target 

kinerja peningkatan kapabilitas APIP 

level 3 Perwakilan BPKP DIY untuk 

tahun 2017 jelas tersurat dalam 

Perjanjian Kinerja 2017 yaitu 1 APIP 

provinsi dan 6 APIP Kabupaten/Kota. 

Dan presiden selalu memantau 

perkembangan pencapaian target ini 

setiap kesempatan bertemu dengan 

Kepala BPKP. Hingga triwulan III 2017, 

baru 1 APIP level 3. Itupun baru 

penilaian sepihak dari kami, karena 

yang berhak menyatakan level 

kapabilitas APIP untuk level 3 adalah 

tim QA dari BPKP Pusat yang 

melakukan QA atas hasil QA 

perwakilan. Hal ini tak lepas dari 

perhatian dari Kepala BPKP . 

Enam APIP level 3 dalam 3 bulan bukan 

perkara mudah. Di intern P3A sendiri 

memiliki masalah dalam ketersediaan 
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SDM. Hanya 3 ketua tim yang kita miliki. 

Tapi sebenarnya variabel terbesar dan 

paling menentukan dalam pencapaian 

target ini adalah komitmen APIP dan 

komitmen jajaran pimpinan Pemda 

dalam mendorong APIP untuk mencapai 

level 3. Komitmen Pemda dapat terlihat 

antara lain dalam kebijakan 

penganggaran, kebijakan alokasi SDM 

dan revitalisasi peran APIP dalam 

manajemen pemda. Sebagian besar 

pemda yang memiliki komitmen 

mengenai pencapaian level 3 ini 

memiliki anggaran yang cukup untuk 

membiayai kegiatan pengawasannya, 

diberi keleluasaan untuk mendapatkan 

SDM yang kompeten serta diperankan 

di posisi stratejik dalam proses 

pengambilan keputusan pemerintahan 

daerah. Komitmen yang jelas tersurat 

adalah menetapkan target level 

kapabilitas APIP dalam indikator kinerja 

utama (IKU) perencanaan kinerja 

mereka seperti pada RPJMD dan 

Renstra  Inspektorat. Sedangkan 

komitmen APIP jelas harus terlihat 

dalam infrasruktur yang harus mereka 

bangun, praktik pelaksanaan 

infratruktur dan dokumentasi yang 

memadai atas praktik yang mereka 

jalankan karena itulah yang harus kita 

nilai dalam rangka pemenuhan 

pernyataan-pernyataan dalam evaluasi 

IACM. Baru sebatas pembangunan 

infrastruktur pun tak mudah bagi APIP 

bila tak memiliki komitmen yang cukup. 

Infrastruktur yang dipersyaratkan dalam 

metode IACM seringkali tidak diatur di 

dalam ketentuan formal yang berlaku, 

karena ketentuan yang berlaku biasanya 

hanya mengatur keberadaan dan 

pelaksanaan infrastruktur pada tataran 

syarat minimal sedangkan IACM 

menuntut pada tataran implementasi 

substantif yang optimal. Tanpa 

kesadaran mengenai kemanfaatan 

infrastruktur “baru” yang harus mereka 

bangun, sulit bagi kami untuk 

memberikan penilaian penuh dalam 

pernyataan IACM. Misalnya pun mereka 

bersedia membangun infrastruktur, 

untuk memberi nilai penuh, harus 

menilai konsistensi pelaksanaan 

infrastruktur tersebut. Yang paling berat 

bagi APIP untuk mencapai level 3 penuh 

adalah pemenuhan pada elemen 1 

peran dan layanan yang menilai kualitas 

pelaksanaan tugas mereka dalam audit 

dan jasa advisory yang mereka berikan 

dan pada elemen 3 Praktik profesional 

keberadaan serta implementasi 

kebijakan yang memandu APIP dalam 

menyusun perencanaan, melaksanakan 

pengawasan dan pelaporannya. 

Kalau berhitung besaran porsi peran 

antara pemda dan BPKP dalam 

pencapaian kapabilitas APIP level 3, 

rasanya pingin mengajukan uji materi ke 

MK bahwa target level 3  itu seharusnya 

bukan berada di BPKP tapi di Pemda 

(lebay...). Hal ini berimplikasi  pada 
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tantangan yang kami hadapi di 

lapangan. Tugas BPKP adalah 

melakukan pembinaan terhadap APIP 

dan mendorong serta membantu APIP 

untuk meningkatkan kapabilitasnya. 

APIP dalam hal ini adalah pejabat 

strukturalnya, JFA maupun JFU nya. 

Dalam menghadapi para auditor kita 

akan harus membina dan memperbaiki 

metode kerja orang-orang yang telah 

nyaman dengan cara kerja yang selama 

ini mereka jalankan, sedangkan kita 

menawarkan perbaikan cara kerja yang 

menurut sebagian mereka hanya 

menambah beban kerja misalnya 

dalam penerapan kendali mutu. 

Dengan para pejabat strukturalnya 

cenderung lebih mudah namun masih 

kita temui pejabat yang masih belum 

faham tentang konsep IACM dan 

perannya dalam konsep itu, tapi tidak 

berusaha untuk faham bahkan terlihat 

tidak peduli. Kita juga masih 

menemukan pemda yang tidak 

memprioritaskan pencapaian level 

kapabilitas APIP dengan tidak 

mencantumkan level kapabilitas APIP 

dalam target kinerjanya sehingga 

usulan kegiatan APIP untuk 

peningkatan kapabilitasnya tidak 

mendapatkan dukungan yang cukup. 

Dalam prosedur baku yang ditetapkan 

BPKP Pusat, Perwakilan dapat 

melakukan evaluasi atas APIP setelah 

APIP melakukan Self Assesment (SA), 

dan berdasar SA itu APIP mengirimkan 

surat permintaan evaluasi. Tetapi 

prakteknyaaaa... boro-boro minta 

dievaluasi, BPKP yang berinisiatif untuk 

mengevaluasi pun mereka masih 

berkeberatan dengan alasan belum 

siap dan masih sibuk dengan audit 

serta terus menunda-nunda 

pelaksanaan evaluasi itu. Waktu 

berlalu kita masih sabar menunggu, 

dan tanpa disadari akhir tahun pun 

menjelang. Pencapaian target tidak 

bisa ditunda lagi. Dan disinilah kami 

sekarang. Di pertengahan bulan 

Desember, pekerjaan P3A menyusun 

laporan rutin telah menunggu, ada 3 

penugasan evaluasi yang masih 

berjalan, dan harus melayani 

permintaan data dari tim QA BPKP atas 

laporan evaluasi yang telah terbit 

sebelumnya. Seperti tadi ditulis di atas, 

yang berhak menyatakan level 

kapabilitas APIP untuk level 3 adalah 

tim QA dari BPKP Pusat yang 

melakukan QA atas hasil QA 

perwakilan.  Ada 2 metode QA oleh 

BPKP Pusat berbeda untuk APIP 

provinsi dan APIP kabupaten/kota. 

Untuk APIP kabupaten/kota, Tim QA 

Pusat akan melakukan QA secara desk 

evaluation atas laporan perwakilan dan 

kertas kerja yang dikirim via email. 

Sedangkan untuk APIP provinsi, Tim QA 

akan datang ke Perwakilan dan APIP. 

Sekian aja curcolnya... 

-Ning 
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T ak terasa tahun 2017 sudah hampir 

berlalu, dan ini ditandai salah 

satunya dengan diadakannya Rapat Kerja 

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Hal 

utama yang dibahas pada Raker tahun ini 

lebih menitikberatkan kepada evaluasi 

kegiatan setahun ini. Sedangkan rencana 

kerja tahun depan belum banyak dibahas 

karena memang bertepatan pula dengan 

pergantian kepala perwakilan BPKP DIY. 

Hal-hal yang dibahas pada Raker tahun ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Evaluasi penyelenggaraan (maturitas) 

SPIP Perwakilan tahun 2016 

 Kenapa tahun 2016? Karena untuk 

tahun 2017, hasil leveling maturitas 

SPIP oleh Inspektorat BPKP belum 

keluar. Level maturitas SPIP BPKP Perw 

DIY tahun 2016 adalah 3,39 dengan 

rincian nilai per unsur adalah: 

 Lingkungan pengendalian  : 3,75 

 Penilaian risiko  : 4 

 Kegiatan pengendalian   : 3 

 Informasi dan komunikasi  : 3 

 Pemantauan pengendalian : 3,5 

 Dari sejumlah risiko tahun 2016 masih 

banyak yang dirasa belum pas 

mitigasinya. Diantaranya risiko tentang 

keterlambatan laporan dan lemahnya 

SDM yang kemungkinan besar akan 

selalu berulang. Oleh karena itu 

diperlukan mitigasi risiko yang lebih 

spesifik dan terukur yang harapannya 

bisa meminimalisir risiko tersebut 

muncul kembali. 

2. Evaluasi SIMA tahun 2017 

 Menurut data per Desember 2017, 

capaian realisasi PKPT Perwakilan BPKP 

DIY adalah sebesar 83,51%. Dari 188 

PKPT, sudah terealisasi 157 sehingga 

ada 33 PKPT yang belum dieksekusi. 

Sedangkan dari 157 PKPT yang 

terealisasi tersebut, rinciannya adalah 

sebagai berikut: 

 

No Status Jumlah PKPT 

1 SP 45 

2 DL1 8 

3 DL2 14 

4 DL3 2 

5 DL4 88 
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 Sebenarnya dari Bidang P3A sendiri sudah cukup optimal dalam mensosialisasikan 

SIMA di kantor Perwakilan BPKP DIY. Hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan yang 

telah dilaksanakan berkaitan dengan SIMA, yaitu: 

 Program Pelatihan Mandiri (PPM) SIMA se-

banyak 10 kali 

 Workshop SIMA sebanyak 7 kali 

3. Launching Payroll Click dan aplikasi tukin 

 Aplikasi berbasis web ini dikembangkan oleh 

Perwakilan BPKP DIY yang proses 

pembangunannya dibantu oleh Puslitbangwas BPKP dan mulai tahun ini sudah 

mulai diimplementasikan. Aplikasi ini merupakan upaya manajemen untuk 

membangun continous monitoring di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY. Dalam 

aplikasi ini masing-masing pegawai dapat melihat data penghasilan yang diterima 

setiap bulan yaitu komponen gaji,  tunjangan kinerja,  uang makan  dan  lembur  

serta rincian potongan penghasilannya. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, 

pegawai lebih mudah mengakses informasi keuangan pribadinya dengan tetap 

menjaga privasinya dan ini merupakan salah satu upaya eco-officekantor 

Perwakilan BPKP DIY karena subbag keuangan tidak perlu lagi mencetak slip gaji. 

Payroll klik bisa diakses di http://118.97.51.130:3000/payklikdengan user dan 

password yang telah disediakan.  

4. Survey Kepuasan Mitra dan Kepegawaian 

Survey kepuasan mitra kerja ini berupa kuesioner yang disebarkan kepada 68 

instansi sebagai mitra kerja pendampingan selama tahun 2017. Hasil penilaian mi-

tra kerja atas kinerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2017 sebesar 87,70 atau memuas-

kan. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 85,74%. Dalam 

kuesioner tersebut, ada beberapa saran dari mitra kerja yang secara garis besar  

adalah: 

 Agar peran aktif narasumber dari BPKP DIY lebih ditingkatkan, 

 Perlunya menambah kuantitasdan kualitas SDM dari BPKP DIY dalam tugas-

tugas pendampingan, 

 Pemberian alokasi waktu yang cukup untuk tim pendampingan, 

 Perlunya sosialisasi tentang struktur organisasi tupoksi dari BPKP DIY ke 

instansi lain. 

Sedangkan survey kepuasan pegawai dilakukan dengan responden seluruh pegawai 

BPKP DIY dengan hasil meningkat dari tahun lalu sebesar 7,94 menjadi 8,01 pada 

tahun 2017. Dari survey tersebut, ada beberapa saran dari pegawai sebagai berikut: 
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5. Evaluasi Kinerja Bidang dan Bagian 

 Capaian kinerja pada bidang maupun bagian secara ringkas sebagai berikut: 

 
 

No Jenis Saran Saran 

1.  
     
    

Sarana dan 
prasarana 
kantor           

a. Koneksi wifi ditingkatkan 

b. Sarpras yang rusak diperbaiki 

c. Perawatan PC dan printer 

d. Penambahan perlengkapan kerja 

e. Penambahan koleksi buku di perpustakaan 

f. Kebijakan penggunaan mobil dinas 

2.  
     

Komunikasi dan 
informasi       

a. Keterbukaan informasi seluruh level jabatan 

b. Sosialisasi SOP, penilaian risiko, dan budaya kerja 

c. Penjelasan lengkap atas koreksi angka kredit 

d. Penyelenggaraan PPM agar lebih menarik 

3.  
     

a. THL yang kinerjanya kurang baik ditinjau ulang kontraknya 

b. Peningkatan pelayanan terkait IT 

c. SDM yang menguasai SIMA hendaknya ditambah 

d. Peningkatan kinerja cleaning service dan satpam 

SDM       

No Bidang/Bagian Target Realisasi 

1. Tata Usaha     
  - subbag kepegawaian 29 kegiatan 25 kegiatan 
  - subbag keuangan 48 kegiatan 42 kegiatan 

  - subbag umum 67 kegiatan 54 kegiatan 
2. P3A     
  - layanan dukungan manajemen 32 laporan 30 laporan 
  - PKPT 13 PP 10 PP 

3. Akunan Negara     
  - PKPT 58 PP 85 PP 
  - keuangan Rp260.863.000,00 Rp333.455.591,00 

4. Investigasi     
  - PKPT 24 PP 22 PP 
  - keuangan Rp134.264.000,00 Rp112.718.000,00 

5. IPP     
  - PKPT 27 PP 106 PP 
  - HP 2.310 hari 2.050 hari 
6. APD     

  - Monitoring & evaluasi 30 laporan 25 laporan 
  - Asistensi & penilaian maturitas SPIP 16 laporan 9 laporan 
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6. Aplikasi Manajemen Aparatur Negara 

(MAP) 

 Aplikasi MAP ini merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari 

sistem informasi kepegawaian yang 

sudah ada yaitu SISPEDAP. Mulai 

tanggal 20 November 2017, aplikasi ini 

mulai diterapkan di lingkungan BPKP. 

Tujuan aplikasi MAP, yaitu: 

 Menyediakan system informasi 

yang  efektif untuk pengelolaan 

SDM yang efisien 

 Memenuhi kebutuhan pimpinan 

dan manajemen akan data yang 

informative dan user friendly 

 Memudahkan layanan kepega-

waian secara mandiri dan online 

 Motto “All your Human Resource 

need in one stop” 

Fitur yang dimiliki oleh aplikasi MAP 

ini adalah Layanan Izin Belajar Online, 

Layanan Tugas Belajar Online, Layanan 

Izin Luar Negeri Online, Layanan Izin 

Cuti Online, Layanan Izin Kantor 

Online, dan Layanan Surat Keluar 

Online. Untuk implementasi aplikasi 

ini akan dilakukan PPM dan workshop 

kepada seluruh pegawai BPKP DIY. 

 

Demikian hasil rapat kerja Perwakilan 

BPKP DIY tahun 2017. Diharapkan dengan 

adanya raker ini, setiap pegawai 

mengetahui permasalahan yang terjadi 

dan kemudian dapat memperbaiki kinerja 

masing-masing. Selain itu, manajemen 

dapat mengambil langkah-langkah 

preventif agar permasalahan yang sama 

tidak terulang lag i pada tahun 

mendatang. 
-nee- 
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M usim hujan telah t iba di penghu-

jung tahun ini, saatnya harum se-

merbak wangi buah berduri mulai me-

menuhi ruas kota. Pernah suatu hari 

masuk ke da lam kantor Parangtritis KM 

5,5 tercium aroma khas D urian di selu-

ruh ruangan, sempat terpikir apakah 

ada penggantian aroma pengharum 

ruangan dengan essence durian, ter-

nyata oh ternyata hampir dari semua 

bidang yang ada membawa durian ke 

kantor.  Walaupun tidak semua orang 

suka dengan aroma dan buah berduri 

ini tetapi peminatnya tidak pernah 

berkurang. 

Sentra penjualan durian di daerah 

Yogyakarta banyak tersebar merata di 

berbagai tempat.  Yang terkenal sejak 

lama adalah di depan TVRI jalan Mage-

lang, hampir sepanjang tahun kita da-

pat menjumpai durian disini. Selain itu 

juga ada di depan GOR UNY, di jalan 

Patangpuluhan dan jalan Parangtritis 

yang lokasinya berdekatan dengan kan-

tor. Banyak dijumpai pedagang mu-

siman Durian menggunakan mobil pick 

up ataupun yang mendirikan kios semi 

permanen. Selain it u juga dapat dijum-

pai di daerah Ngaglik dan sekitarnya.  

Atau apabila bapak ibu tidak ingin re-

pot ada tempat-tempat yang sudah 

memiliki nama untuk menikmati durian 

diantaranya Raja Durian Jogja di Mar-

gomulyo Kecamatan Sayegan Sleman 

Yogyakarta yang terkenal sebagai salah 

satu tempat kulakan durian dan selalu 

tersedia sepanjang tahun. Lokasi popu-

ler lain di Jogja untuk berburu durian 

adalah di daerah Pathuk. Tak sulit me-

nemukan penjual durian yang mem-

buka lapak di pinggir jalan Jogja-

Wonosar i. Pathuk sendiri juga terkenal 

akan durian unggulan yang bernama 

Kencana Rukmi yang biasanya dihasil-
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kan di Desa Putat. Kebun buah Ma-

ngunan juga dapat dijadikan salah 

satu alternative spot untuk berburu 

Durian yang dihasilkan dari kebun 

buah yang terletak di daerah Dlingo 

Bantul. Saat musim durian tiba, setiap 

kali melintas di dekat Jembatan Gan-

tung Duwet yang berada di perbata-

san Ngluwar, Magelang dan Kali-

bawang, Kulonprogo, Anda akan me-

nemukan jajaran pedagang yang 

menjajakan gunungan durian yang 

diambil dari petani di sekitar Kali-

bawang. Lokasi ini terbilang cukup 

menar ik karena Jembatan Gantung 

Duwet sendiri merupakan jembatan 

gantung buatan Belanda yang melin-

tas di atas tebing Sungai Progo. Ban-

jaroya boleh dikatakan sebagai sentra  

durian Kulonprogo dengan varietas 

duriannya yang khas, yakni durian 

Menoreh Kuning dan durian Menoreh 

Jambon yang terkenal akan 

kelezatannya. Festival durian kerap-

diadakan di Rest Area Pasar Bendo 

setiap musim durian tiba. Akan 

tetapi, Anda ta k akan sulit menemu-

kan lapak penjual durian di sepanjang 

jalan Magelang-Wates di area Kali-

bawang khususnya Banjaroya. Belum 

lagi yang berada di sekitar Yogyakarta 

sebut saja Kaligesing Purworejo dan 

Candi Mulyo Magelang.   

Ada kabar gembira bagi penikmat si 

Raja Buah ini, berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari pemilik kebun 

Durian di wilayah Kaligesing Pur-

worejo, diperkirakan musim Durian 

akan panjang sampai dengan 

mendekati lebara n tahun depan. 

Buah durian yang beredar saat ini 

masih merupakan bunga  pertama, 

sedangkan saat ini pohon durian su-

dah mulai berbunga lagi. Jadi masih 

banyak waktu untuk menikmati  raja  

buah ini.  

Untuk memilih durian yang baik, 

diperlukan keahlian tersendiri, dapat 

dikatakan pengalaman yang sangat 

menentukan. Di antara tips yang 

perlu diketahui pilih Durian yang ber-

tangkai pendek dan tebal, durian 

yang satu ini biasanya memiliki dag-

ing buah yang tebal dan banyak. Coba 

anda dengarkan suara yang dihasilkan 

dari durian yang diketuk-ketuk. Jika 

bunyinya nyaring, tandanya si king of 

fruit ini belum matang dan belum 

siap dikonsumsi. Tapi kalau anda de-

ngar bunyi yang teredam, itu artinya 

durian sudah mata ng dan siap makan. 

Pilihlah durian yang berduri pendek 

dan tidak terlalu rapat. Duri yang 

pendek dan jarang biasanya memiliki 

daging yang manis dan banyak. Buah 

durian yang matang dengan rasa yang 

manis past i memiliki aroma sangat 

harum meskipun kulitnya masih ter-

tutup rapat. Dan apabila anda telah 

menikmati durian dan baunya akan 

susah dihilangkan dari tangan, coba 

anda cuci tangan denga n memejam-

kan mata niscaya bau durian akan 

lenyap dari tangan anda.  
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P 
enghujung  ta hun 2017 t ingga l 

menghitung hari, kesibukan masing-

masing bidang meningkat drastis,  

permintaan rendal maupun mitra masih 

saja berdatangan, sementara tawaran cuti akhir 

tahun sudah di depan mata.  Wadyobolo IPP 

dibawah komando Korwas pun berjibaku 

menyelesaikan target  tahun 2017. 

Sebelum kita bahas gimana strategi Wadyobolo 

IPP diakhir tahun 2017, kita rewind capaian apa 

saja yang sudah dilaksanakan selama tahun 

2017. 

Diawal tahun mulai dengan pendampingan yaitu 

bimtek penyusunan dan reviu laporan keuangan 

di POLDA DIY dan lingkungan kementerian 

PUPR. Bulan Februari diisi monev program dan 

kegiatan prioritas nasional pada dinas 

pendidikan, kemenristekdikti, dinas sosial, dinas 

pertanian dan kanwil kementerian agama. 

Diakhiri pendampingan verifikasi penyerahan 

P2D pengalihan UPTD BPKB ke kemendikbud. 

Bulan Maret diawali dengan kegiatan rakor dan 

sosialisasi bersama itjen kemenristekdikti 

dengan BPKP, sosialisasi pedoman audit kinerja 

program JKN th 2016, workshop periapan audit  

program KOTAKU. Audit dimulai dengan audit  

tujuan tertentu atas beasiswa mahasiswa dan 

BB BOPTN di perguruan tinggi negeri dan 

kopertis, reviu  tata kelola proyek strategis 

nasional (PSN) dan ditutup peningkatan kualitas 

pengelolaan laporan keuangan. 

Memasuki triwulan II penugasan diawali dengan 

pemantauan ujian nasional (UN) SMA/SMK, 

dilanjutkan audit  loan yaitu Pamsimas, WISMP-

II, KOTAKU dan pembiayaan pedesaan, 

pendampingan penyusunan kertas kerja SPIP. 

Awal bulan Juni  kompilasi Loan dan deseminasi 

pedoman reviu BPKP atas pengadaaan tanah 

untuk pembangunan bendungan di kementerian 

PUPR dan konsultasi pengawasan bapak Korwas 

IPP ke Jakarta. Akhir triwulan dua ditutup 

dengan reviu tata kelola PSN dan monitoring 

tindak lanjut hasil audit program KOTAKU. 

Triwulan tiga, dibuka sosialisasi pedoman audit  

Klaim Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis IPWL 

di kantor Pusat BPKP dan dieksekusi pada 

triwulan ini juga, dilanjutkan monev program 

Ketahanan Pangan semester satu th 2017, 

evaluasi bantuan kapal perikanan dan alat 

penangka ikan, Reviu PBJ UPN Veteran ini 

penulis yang dapet jatah  ketemu dosen-dosen 

muda dan pinter.  Joint audit pengelolaan dana 

penguatan kelembagaan (DPK) pada BPBD 

Kabupaten Cilacap, kemudian secara serentak 

pelaksanaan monitoring ketepatan sasatan 

penerima Program Indonesia Pintar (PIP)  SD 

dan SMP th 2017 serta monev pengelolaan dana 

BOS dan Guru Non PNSD dan ketepatan sasatan 

B
id

an
g

   IP
P
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penerima Program Indonesia Pintar (PIP)  

SMA dan SMK pada lima Kabupaten/Kota, 

pemetaan dan reviu penggunaan produk 

dalam negeri dan tingkat komponen dalam 

negeri (TKDN) pada satker dilingkungan  

kementerian  Perhubungan dan PUPR, 

audit tujuan tertentu atas ketepatan 

sa sa ra n  pe ne r imaa n  P KH  d a n 

komplementasinya, audit operasional 

sarpras yang dibiayai dengan SBSN tahun 

2017 pada kantor kemenag, (nah di sini 

penulis memecahkan record laporan 

terlama yang pernah penulis buat sejak 

menjadi punggawa BPKP sampai ulang 

bulan ... haduuhh... walaupun akhirnya acc 

juga. Penugasan diakhir triwulan tiga yaitu 

verifikasi pembayaran tunjangan profesi 

guru bukan PNS inpassing th 2015 dan 

2016 pada Kemenag DIY, inventarisasi kas 

dan piutang pada UPN Veteran dan ISI 

Yogyakarta, dan reviu tata kelola PSN 

triwulan tiga, selain itu permintaan sebagai 

narasumber dari mitra dilayani dengan 

penuh senyuman. Sudah kebayangkan 

hiruk pikuk Wadyobolo IPP di sepanjang 

tahun 2017?? Yang perlu digarisbawahi 

penting soalnya ... tugas sebanyak itu kita 

nggak semua lho buat kita Wadyobolo IPP, 

sebagian dilaksanakan oleh bidang lain (... 

Rela Sueeeer ..) 

Masuk di penghujung triwulan empat 

permintaan dari Rendal datang bertubi-tubi 

dengan dateline yang ketat, mulai dari 

monev KSP B09 Tahun 2017, evaluasi tata 

kelola perizinan pembangunan PLTB Samas 

50 MW, evaluasi kinerja atas program 

kependudukan, KB, dan pembangunan 

keluarga (KKBPK) pada BKKBN DIY, reviu 

PBJ pada lapas Rubasan Yogyakarta dan 

LPKA Yogyakartadi Wonosari, reviu atas 

laporan verifikasi pelaksanaan program 

hibah air minum dam air limbah. 

Penugasan ini seru banget  HP minimalis, 

kerjaan dikejar-kejar bukan hanya rendal 

juga satker penanggungjawab karena hasil 

verifikasi kita digunakan untuk pencairan 

dana hibah dari Pemerintah Pusat ke 

Pemda (berasa orang penting ditelponin 

kepala BAKD mulu).  Satu lagi permintaan 

dari mitra untuk verifikasi pembayaran 

penyelesaian pekerjaan th 2015 dan 2016 

pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 

wilayah Jawa Bagian Tengah, Reviu BPYBDS 

yang diusulkan menjadi  penyertaan modal 

Negara (PMN) pada PT PL (Persero) Area 

Yogyakarta dan Cilacap. Dua jenis 

penugasan ini seru banget karena HP 

minimalis harus full cek fisik dilapangan 

tanpa mengenal hujan badai dan terik 

matahari di ujung daerah yang ternyata 

wow  masih ada lho kehidupan di daerah 

yang nggak terbayang sebelumnya 

(bersyukur itu yang terucap waktu itu) dan 

kerennya lagi tim terpilih adalah Srikandi-

Srikandi IPP bayangpun waktunya pas 

banget dengan jadwal ulangan akhir 

semester anak-anak hiks. (baca: the power 

of kepepet). Akhinya sampai dengan tulisan 

ini dibuat Wadyobolo IPP masih bekerja 

keras menyelesaikan penugasan reviu tata 

kelola PSN  pembangunan jalan tol 

Yogyakarta – Bawen, PSN Bendungan 

Bener dan PSN pembangunan infrastruktur 

sarpras kereta api double track  Kroya – 

Kutoarjo triwulan IV. Semangat terus 

Wadyobolo IPP apapun yang diperintahkan 

pokoknya selalu siap 86.  
-penyo- 
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B erbeda dari tahun sebelumnya,  
penandatangan pakta integritas di 

Perwakilan BPKP DIY menghadirkan 
atmosfer berbeda agar memorable, selalu 
diingat, dengan mewajibkan setiap 
pegawai untuk mengenakan pakaian adat 
jawa, duduk lesehan di lantai dihiasi 
dengan ornamen jawa yang kental. 
Penandatangan pakta ini diikuti oleh 
seluruh pegawai negeri sipil (PNS) 
Perwakilan BPKP DI Yogyakarta pada 

S e l a s a 
(31/01), di 
aula kantor. 
Kedatangan 
M. Busyro 
Muq od das 
m a n t a n 
ketua KPK 

untuk memberikan paparan tentang 
integritas agar seluruh pegawai lebih 
memaknai isi dari pakta integritas 
tersebut. 
Nah di bulan Februari ada sosialisasi 
aplikasi baru yaitu Polite. Aplikasi ini 
merupakan aplikasi yang dikembangkan 
oleh Pusinfowas, BPKP Pusat. Aplikasi 
Polite diciptakan untuk menggantikan 
permintaan layanan TI berkaitan dengan 
kendala yang terjadi pada peralatan yang 
digunakan pegawai. Di bulan yang sama, 
BPKP juga memperkenalkan SIMA (Sistem 
Informasi Manajemen Akuntabilitas).  
Aplikasi SIMA merupakan aplikasi yang 

mengintegrasikan beberapa aplikasi yang 
selama ini dipakai oleh BPKP (IPMS, ST-
SKI, SIM-HP, DB Keinvestigasian dan 
IACM).  Per wak ila n BP KP DIY 
memperkenalkan aplikasi tersebut dalam 
bentuk Workshop Implementasi SIMA 
dengan narasumber dari Bidang P3A. 
Rapat yang paling dinanti seluruh 
pegawai Perwakilan BPKP DIY adalah 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 
Karya Audita. RAT tahun buku 2016 ini 
diselenggarakan pada Jumat (31/3) 
bertempat di Aula Kantor Perwakilan 
BPKP DIY. RAT dihadiri oleh Kepala Dinas 
Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 
Kota Yogyakarta dan 107 orang dari total 
132 orang anggota atau 81,06%. Dalam 
rapat tersbut disampaikan bahwa 
berdasarkan hasil penilaian tahun 2016, 
K o p e r a s i 
K a r y a 
A u d i t a 
Perwakilan 
BPKP DIY 
t e r m a su k 
k o p e r a s i 
yang sehat 
d e n g a n 
skor 80,2 dan merupakan salah satu dari 
191 koperasi yang telah berhasil 
menyelenggarakan RAT TB 2016 dari total 
556 koperasi di DIY 
Menyambut hari jadi BPKP, Perwakilan 
BPKP DIY melakukan pembukaan HUT ke 
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34 BPKP bersamaan dengan peringatan hari 
Kartini, Jumat (21/4). Upacara pembukaan 
rangkaian kegiatan memperingati hari jadi 
BPKP ditandai dengan dibukanya buku 
raksasa berisi logo HUT 34 BPKP oleh Kepala 

Perwakilan 
BPKP DIY, 
Tytut Ratih 
K u s u m o . 
U p a c a r a 
diikuti oleh 
s e l u r u h 
pegawai dan 
d h a r m a 

wanita Perwakilan BPKP DIY dalam balutan 
pakaian adat Jawa. Sedangkan puncak acara 
hari jadi ke 34 BPKP. Upacara bendera, 
khotmil Qur'an dan sesi motivasi menjadi 
agenda utama dalam puncak peringatan 
HUT ke 34 BPKP.  
Bulan Juli, Badan Amalan Islam Perwakilan 
BPKP DIY menyelenggarakan halal bi halal 
pada Senin (3/7) bertempat di Aula 
Perwakilan BPKP DIY. Acara halal bi halal 
selain sebagai media menjalin silaturahmi, 
menyatukan hati,  seluruh pegawai 
berkesempatan mendapat pencerahan 
melalui tausiah oleh ustad Muhammad 
Ikhsan. 
Perwakilan BPKP DIY kembali menduduki 
peringkat I Keterbukaan Informasi Badan 
Publik Tahun 2017 untuk kategori Instansi 
vertikal, Rabu (25/10). Penganugerahan 
penghargaan Keterbukaan Instansi Badan 
Publik 2017 diserahkan langsung oleh Wakil 
Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X, dan 
diterima langsung oleh Kepala Perwakilan 
BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo, di Gedhong 
Pracimosono Komplek Kepatihan. Hadir 
dalam acara tersebut Ketua Komisi Informasi 
DIY, Komisioner Komisi Informasi Pusat, 
Ketua DPRD DIY, Ketua Komisi A DPRD DIY, 
serta seluruh Badan Publik se wilayah DIY.  

Upacara memperingati Hari Pahlawan pada 
Jumat (10/11) yang di laksanakan dihalaman 
kantor Perwakilan BPKP DIY terasa sangat 
istimewa. Kenapa? Karena bertindak sebagai 
Pembina Upacara Kepala BPKP, Ardan 
Adipermana sedangkan Kepala Perwakilan 
BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo sebagai 
inspektur upacara. Peserta upacara juga 
sangat istimewa selain karyawan Perwakilan 
BPKP DIY, upacara dihadiri juga oleh seluruh 
pejabat eselon I di lingkungan BPKP 
diantaranya Sekretaris Utama Dadang 
Kurnia, Deputi PIP Bid. Perekonomian dan 
Kemaritiman Nurdin, Deputi PIP Bid. 
Polhukam dan PMK Ernadhi Sudarmanto, 
Deputi Bidang Pengawasan PKD Gatot 
Darmasto, Deputi Bid. Akuntan Negara 
Bonny Anang, Deputi Bid. Investigasi Iswan 
Elmi. 
Bertemakan DAHSYAT (Dedication, Active, 
Humanism, Spirit, Youth, Agile, Teamwork) 
K a n t o r  P e r w a k i l a n  B P K P  D I Y 
menyelenggarakan rapat kerja selama dua 
hari sejak tanggal 29-30 November 2017. 
Raker dimulai seusai upacara peringatan 
Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik 
Indonesia Ke-46.  Raker yang diikuti oleh 
seluruh pegawai Perwakilan BPKP DIY 
tersebut dilaksanakan di ruang kelas Barat 
dan Timur lantai 3 Perwakilan BPKP DIY. 
Rapat kerja tahun 2017 dibuka oleh Kepala 
Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo. 
Rapat kerja memfasilitasi diskusi panel 
dengan materi evaluasi penyelenggaraan 
(maturitas) SPIP Perwakilan BPKP DIY Tahun 
2017, evaluasi implementasi SIMA dan 
overview Rencana Kinerja Tahun 2018, 
evaluasi kinerja Tahun 2017 oleh masing 
mas ing b i dang /bag ian,  k eb ija kan 
ketatausahaan, serta  pemaparan hasil 
survei kepuasan pegawai dan kepuasan 
mitra kerja Tahun 2017. 

&ie 
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Semangat menggelora ditunjukan Auditor 
Perwakilan BPKP DIY untuk meningkatkan 
maturitas penyelenggaraan SPIP. Tingkat 
Maturitas SPIP diharapkan dapat 
terselenggara pada level 3, yakni tingkat 
Maturitas SPIP Terdefinisi. 
Untuk meningkatkan Maturitas 
Penyelenggaraan SPIP, ditetapkanlah lima 
strategi generik beserta langkah-langkah 
pencapaian strategi yaitu sebagai berikut: 
1. Penyusunan kebijakan dan prosedur 

tertulis 

 Penyusunan Perka/Perkada tentang 
SPIP. 

 Pembentukan Satgas 
Penyelenggaraan SPIP atau 
menetapkan unit yang menangani 
SPIP. 

 Diklat dan sosialisasi SPIP. 

 Melakukan   penilaian   atas   Sistem   
Pengendalian   Intern   yang ada/
existing. 

 Menyusun  dan  menetapkan  secara  
formal  Kebijakan  dan  SOP (berbasis 
risiko) sebagai dasar pelaksanaan 
tugas secara rutin. 

2. Pengkomunikasian keijakan dan 
prosedur 

 Mensosialisasikan  SPIP  termasuk  
kebijakan dan prosedur kepada 
seluruh pegawai agar mereka 
memahami pentingnya SPIP dan 
terbangun kepeduliannya untuk ber 
SPIP. 

 Menyusun rencana pengembangan 
SPIP secara komprehensif dan 
mengembangkan pengendalian intern 
secara disiplin pada seluruh kegiatan. 
Penyusunan Desain Penyelenggaraan 

SPIP untuk semua unit organisasi dan 
Pemantauan Perkembangan 
Penyelenggaraan SPIP. 

 Mengidentifikasi dan memilih personil 
khusus Satgas SPIP untuk menjadi 
pelaksana awal/penggerak SPIP, 
melakukan pelatihan yang memadai,  
dan  memberi  dukungan  sumber  
daya  yang  memadai untuk Satgas 
SPIP. 

 Melakukan pemantauan efektivitas 
pengendalian yang ada. 

 Mendapatkan  pembimbingan  yang  
memadai  dari  pihak  eksternal (ahli) 
agar praktik pengendalian yang 
sebelumnya masih ad hoc, berlanjut 
secara berkesinambungan. 

3. Peningkatan komitmen implementasi 
dan dokumentasi 

 Melaksanakan  Kebijakan  dan  SOP  
secara  konsisten  di  semua tingkatan 
organisasi   /unit   organisasi   setelah   
terlebih   dahulu 
mensosialisasikannya; 

 Mendokumentasikan pengendalian 
intern secara rapi, terstruktur, rutin 
dan konsisten; 

 Mengalokasikan sumber daya yang 
memadai untuk penyelenggaraan 
SPIP, dengan perekrutan staf yang 
kompeten dan memadai, serta 
mengalokasikan anggaran    untuk    
pelatihan    dan    alat/tools 
pengendalian intern;  

 Melakukan        pelatihan        SPIP        
untuk        mengembangkan keahlian/
pengetahuan  pegawai tentang  
proses SPIP; 
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 Memberikan kesempatan kepada staf 
untuk mengikuti kursus, konferensi, 
seminar, lokakarya, dll terkait dengan 
SPIP agar dapat meng-update 
pengetahuannya; 

 Meningkatkan kesadaran manajemen 
di semua tingkatan tentang perlunya 
pengendalian    intern    sebagai    
bagian    integral    dari pelaksanaan 
kegiatan. 

 Mendorong manajemen untuk 
melakukan evaluasi atas   efektifitas 
pengendalian secara periodik. 

4. Evaluasi formal, berkala dan 
terdokumentasi 

 Menyediakan secara mudah dan 
konsisten kebijakan dan SOP untuk 
setiap personel pelaksana kegiatan 
pokok K/L/P. 

 Menerapkan kebijakan dan SOP ke 
dalam kegiatan sehari-hari. 

 Memfasilitasi  pendokumentasian  
pelaksanaan Kebijakan dan SOP dalam 
pelaksanaan    tugas    secara    rutin    
sehingga    dapat didokumentasikan 
secara konsisten.  

 Memantau   serta   mengevaluasi   
secara   periodik,   formal   dan 
terdokumentasi  pelaksanaan 
kebijakan dan SOP dan menggunakan 
hasilnya untuk perbaikan SPIP. 

 Memastikan adanya pembelajaran 
yang efektif dari pengalaman 
menerapkan SPIP, sehingga dapat 
memperbarui dan memperkuat 
proses SPIP,  misalnya  dengan  
metode  pengendalian  baru  dan 
pelatihan personil secara teratur. 

 Melakukan  evaluasi  berkala  atas  
penyelenggaraaan  SPIP  untuk 
memastikan bahwa SPIP tetap 
berjalan  efektif. 

 Memastikan bahwa risiko menjadi 

pertimbangan dan dimasukkan 
sebagai kriteria rutin dalam semua 
pengambilan keputusan. 

 Mewajibkan  pimpinan  unit/bagian  
melaporkan  penyelenggaraan SPIP 
sebagai bagian penting bagi reviu 
pimpinan K/L/P.  

5. Pemantauan/pengembangan 
berkelanjutan 

 Pemilik proses (process owner) 
melakukan penilaian mandiri   atas 
efektivitas program/kegiatan. 

 Mewajibkan individu dalam organisasi  
untuk fokus pada antisipasi perbaikan 
pengendalian intern yang akan datang 
(prospective risks) bukan hanya 
berfokus pada pengendalian yang 
sedang berjalan. 

 Menggunakan  alat  otomatis  untuk  
mendukung  pelaksanaan 
pengendalian intern;  

 Mencari  ide-ide  segar  dan  
momentum perbaikan 
penyelenggaraan SPIP. 

 Mempertahankan motivasi personel 
untuk menginternalisasi sistem 
pengendalian yang dibangun. 

 Melakukan  benchmarking  dan  
penggunaan  secara  luas    real-time 
monitoring dan dashboard eksekutif 

Self Assessment Maturitas SPIP diharapkan 
dapat memberikan nilai tambah bagi APIP 
dalam pengetahuan peningkatan Maturitas 
Penyelenggaraan SPIP dan dapat 
memberikan pengertian akan pentingnya 
peningkatan Maturitas Penyelenggaraan 
SPIP kepada rekan APIP baik pada tingkat 
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten 
maupun Kota dan rekan APIP pada Instansi 
lainnya. 

-Sule 
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P erwakilan BPKP DIY telah lama 

menyandang predikat juara untuk 

berbagai kegiatan yang dilombakan 

khususnya di lingkungan internal BPKP. 

Tercatat sejak 2007 hingga 2012, Perwakilan 

BPKP DIY menyandang peringkat I Budaya 

Kerja dan beberapa kali sebagai juara umum 

pengelola kehumasan.   

 

Bagaimana dengan tahun 2017 ini?  Selama 

tahun 2017, beberapa predikat juara berhasil  

diraih oleh Perwakilan BPKP DIY. Dalam 

rangka memperingati HUT 34 BPKP, 

diselenggarakan lomba inovasi 2017, dengan 

tujuh nominasi yaitu fotografi, penulisan 

berita, videografis, infografis, desain batik,  

inovasi SPIP, dan penulisan essay tacit  

knowledge to explicit knowledge. Dari tujuh 

kategori, ada 4 kategori yang masuk 

nominasi 3 besar dari Perwakilan BPKP DIY, 

yaitu penulisan essay tacit knowledge to 

explicit knowledge, desain batik, penulisan 

berita pada laman BPKP, dan fotografi. 

Presentasi di hadapan juri dilaksanakan 
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Seminar Inovasi BPKP Tahun 2017 pada Senin 

29 Mei 2017 bertempat di Aula Gandhi BPKP 

Pusat. 

 

Hasil yang diraih Perwakilan BPKP DIY adalah  

 Fotografi menempati peringkat 1 

 Penulisan berita pada laman BPKP 

menempati peringkat 2 

 Penulisan essay tacit knowledge to explicit 
knowledge menempati peringkat 3 

 Desain batik oleh pegawai BPKP DIY a.n.. 

Nurul Ashari menempati peringkat 3 
 

Sedangkan peringkat lain di luar tiga besar 

yaitu: 

 Infografis menempati peringkat harapan 2 

 Desain batik oleh pegawai BPKP DIY a.n. M. 

Firandi menempati peringkat harapan 2 

 Inovasi SPIP berupa aplikasi payroll click 

menempati peringkat harapan 1 

Perolehan tersebut membawa Perwakilan 

BPKP DIY memperoleh predikat unit kerja 

Perwakilan BPKP Terbaik I untuk pengelolaan 

kehumasan dan layanan informasi Tahun 

2017. 

 

Selain penghargaan tersebut, di tahun 2017 

ini Perwakilan BPKP DIY mendapatkan predi-

kat sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP 

Pemda Terbaik Dalam Kategori Capaian Nilai 

Rata-rata Maturitas SPIP Pemda Tertinggi. 

 

Di lingkup eksternal, Perwakilan BPKP DIY 

kembali menduduki peringkat I Keterbukaan 

Informasi Badan Publik Tahun 2017 untuk 

kategori Instansi vertikal. Kegiatan 

monitoring dan evaluasi keterbukaan badan 

publik se wilayah DIY ini dilaksanakan setiap 

tahun oleh Komisi Informasi DIY. 

 

Peringkat juara sudah diraih, what next...?? 

Ada suka cita tak ternilai atas jerih payah 

yang akhirnya membuahkan hasil berupa 

penghargaan-penghargaan sebagai bentuk 

pengakuan atas kinerja kita, namun di sisi lain 

muncul kekhawatiran, mampukah kita untuk 

terus mempertahankan prestasi tersebut? 

Seakan ada beban berat yang harus dipikul.  

Lebih jauh lagi mampukah kita untuk terus 

berinovasi, agar prestasi tidak hanya berakhir 

sampai di sini? Apakah kita hanya pemenang 

sementara atau pemenang sejati? 

 

Tidak ada kata berpuas diri dan upaya untuk 

terus memperbaiki diri tidak boleh berhenti.  

 

Memasuki tahun 2018, mari bersama-sama 

kita satukan tekad, 

tumbuhkan keyakinan untuk 

terus berkembang, berinovasi, 

menciptakan karya baru 

dengan penuh integritas agar 

kita sungguh menjadi 

pemenang sejati.  

 
-SiRo 
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Terkait instrumen pengawasan anti fraud, 
bidang investigasi BPKP DIY selama tahun 
2017 telah melakukan beberapa kegiatan 
yang dibagi dalam empat fokus pengawasan 
yaitu: 
1. Pengawalan Akuntabilitas Program Pem-

bangunan Nasional 
Merupakan pengawalan kinerja atas pri-
oritas program Nawa Cita pada bidang 
pembangunan wajib dan sektoral, serta 
program terkait pelayanan publik. 
Kegiatan ini diwujudkan dalam evaluasi 
hambatan kelancaran pembangunan 
(HKP) dan kajian kebijakan. 
Dalam 4 tahun terakhir tidak ada ham-
batan kelancaran pembangunan dan di 
tahun 2017,  telah dilakukan identifikasi 
permasalahan namun belum ada potensi 
untuk ditindaklanjuti sbg HKP. Sedangkan 
kajian hasil pengawasan direalisasikan 
dalam bentuk kajian pembangunan ban-
dara baru yogyakarta. 

 
2. Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal 

Merupakan peningkatan optimalisasi 
penerimaan keuangan negara dan men-
jaga pengeluaran keuangan negara dalam 
batas kewajaran dan efisien, berupa 
kegiatan audit penyesuaian harga dan 
audit klaim. Bidwas Investigasi telah men-
ginventarisir potensi kegiatan ini namun 
ternyata tidak ada kegiatan multi  years 

di wilayah  kerja Perwakilan BPKP DIY. 
 

 

 

 

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah 
Kegiatan ini memberikan kontribusi 
dalam upaya penyelamatan aset negara/
daerah melalui audit investigatif, audit 
penghitungan kerugian keuangan negara 
(PKKN) dan audit/evaluasi aset berma-
salah.  Kegiatan ini direncanakan berupa 
audit investigatif, audit PKKN dan pembe-
rian keterangan ahli. 

 Untuk audit investigasi, telah ada 3 
permintaan dari penyidik namun be-
lum memenuhi syarat untuk ditindak-
lanjuti  karena tahun kejadian di 
bawah th 2010, berisiko sulit men-
gumpulkan bukti  dan nilai kegiatan 
relatif kecil. 

 Untuk audit PKKN telah direalisasikan 
4 kegiatan dari target 5. Dari 3 
kegiatan dihasilkan perhitungan 
kerugian negara +/- sebesar 6,54 
milyar, sedang 1 kegiatan masih 
dalam proses penghitungan di bulan 
Desember, diperkirankan nilainya 
diatas 10 milyar. 

 Pemberian keterangan ahli terealisasi 
9 kegiatan dari target 8 kegiatan den-
gan kerugian negara sebesar 1,53M. 

Sampai dengan November 2017 outcome 
sudah melebihi target 40% yaitu 50% 
hasil pengawasan keinvestigasian yang 
dihasilkan oleh Bidang Investigasi sudah 
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dimanfaatkan di persidangan. 
4. Peningkatan Governance System 

Peningkatan governance system dimaksudkan untuk meningkatan kualitas pelaporan keuan-
gan dan kinerja, penguatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, penguatan 
proses tata kelola pemerintah dan daerah. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi 
program anti korupsi, fraud control plan dan kajian hasil pengawasan berupa evaluasi periji-
nan di wilayah DIY. 

 

Secara ringkas, target dan realisasi kinerja bidang pengawasan investigasi Perwakilan BPKP 
DIY digambarkan sebagai berikut: 

 

Untuk meningkatkan capaian kinerja di Desember 2017, Bidang investigasi telah melakukan 
upaya berupa koordinasi dengan stakeholders Inspektorat Provinsi/Kab/Kota untuk penugasan 
evaluasi perijinan investasi dan penanaman modal dan koordinasi antar bidang di perwakilan 
terkait penugasan sosialisasi program anti korupsi.  
 

Bravo Investigasi - nis@ 
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A pa itu MBR……ember???? tentu 

saja bukan, tetapi maksudnya 

adalah masyarakat berpenghasilan 

rendah…..itulah singkatan dari MBR. 

Pemerintah Pusat mempunyai pro-

gram untuk memberikan bantuan 

kepada masyarakat berpenghasilan 

rendah yang didanai dari APBN dan 

pinjaman luar negeri (loan). Program 

MBR tersebut diwujudkan dalam ben-

tuk bantuan hibah air minum melalui 

PDAM dan subsidi bunga kredit pe-

rumahan.  Bantuan bantuan hibah air 

minum sumber dananya APBN dan 

loan AUSAID. Bantuan SR PDAM yang 

didanai APBN  lazim disebut MBR 

PDAM APBN. Subsidi bunga kredit 

perumahan diberikan oleh pemerin-

tah melalui perbankan yang penerbit 

KPR.  

Dalam Undang-Undang APBN-P tahun 

2017 dinyatakan bahwa pembayaran 

atas bantuan air minum Tahun 2017 

yang telah diberikan pemerintah 

daerah melalui PDAM dan pem-

bayaran konversi tagihan FLPP tahun 

2015 berdasarkan hasil reviu dan au-

dit BPKP. Untuk itu, Deputi Bidang 

Akuntan Negara mendapat mandat 

untuk melakukan reviu atas laporan 

verifikasi pelaksanaan hibah air mi-

num APBN Tahun 2017 dan audit atas 

kewajiban pemerintah kepada Bank 

BTN berupa subsidi bunga kredit pe-

rumahan sebagai konversi atas penye-

lesaian tagihan dana fasilitas likuiditas 



 

pembiayaan perumahan (FLPP). Reviu 

atas laporan verifikasi pelaksanaan hi-

bah air minum APBN Tahun 2017 bertu-

juan untuk memberikan keyakinan aku-

rasi dan kehandalan informasi yang 

disajikan dalam laporan verifikasi pelak-

sanaan hibah air minum sebelum men-

dapatkan rekomendasi pencairan dana 

hibah dari Central Project Management 

Unit (CPMU) Hibah Air Minum dan Sani-

tasi. Hasil reviu digunakan sebagai ba-

han pertimbangan dalam pemberian 

rekomendasi pembayaran hibah dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah.  

Mandat tersebut di atas, oleh Deputi 

Bidang Akuntan Negara dilimpahkan ke 

seluruh Perwakilan BPKP sesuai wilayah 

kerjanya, termasuk Perwakilan BPKP 

DIY. 

Di Bidang Akuntan Negara, reviu MBR 

Ausaid dan MBR APBN tahun 2017 di-

laksanakan bulan Oktober sampai den-

gan November 2017. Reviu MBR Ausaid 

dilaksanakan pada Kabupaten Klaten, 

sedangkan reviu MBR APBN dilaksana-

kan pada 8 Kabupaten/Kota, yaitu: 

 Kabupaten Gunungkidul 

 Kabupaten Cilacap 

 Kabupaten Magelang 

 Kota Magelang 

 Kabupaten Kebumen 

 Kabupaten Sleman 

 Kabupaten Kulon Progo 

 Kabupaten Bantul 

Sedangkan audit atas kewajiban pe-

merintah kepada Bank BTN berupa 

subsidi bunga kredit perumahan seba-

gai konversi atas penyelesaian tagihan 

dana FLPP tahun 2015 di Perwakilan 

BPKP DIY dilaksanakan pada Bank BTN 

Cabang Yogyakarta yang konvensional 

maupun syariah. Lelah???.... ya iyalah… 

tetapi puassss….melalui kegiatan terse-

but secara tidak langsung warga AN 

telah mendukung program pemerintah 

untuk mewujudkan program Akses Air 

Bersih dan Satu Juta Rumah yang di-

canangkan oleh Pemerintah…. Yeahhhh 

… salam MBR.  

-AnS- 
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S uatu organisasi, dinilai baik atau 
buruk, tercitra dalam opini  

masyarakat terhadap organisasi 
tersebut. Begitu juga BPKP.  
Bagaimana selama ini kita 
mengetahui kesan masyarakat 
terhadap keberadaan BPKP?  
Setiap akhir tahun Perwakilan BPKP 
DIY melakukan survey kepuasan mitra 
kerja terhadap kinerja Perwakilan 
BPKP DIY selama tahun berjalan. 
Namun itu hanya mampu menjaring 
tingkat kepuasan mitra yang langsung 
berhubungan dengan tupoksi BPKP. 
Bagaimana dengan citra BPKP di mata 
masyarakat luas? 
Salah satu aktivitas kehumasan di BPKP 
adalah melakukan pemantauan berita di 
media massa kemudian dihimpun dalam 
bentuk kliping. Baik media cetak maupun 
online. Selama tahun 2017 sejak Januari 
hingga November 2017, dari enam surat 
kabar yang terbit di wilayah Daerah Is-
timewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, 
yaitu: Jawa Pos - Radar Yogya, Kedaulatan 
Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, 
Tribun Jogja, dan Harian Bernas (Bernas 
Jogja), serta media online, tercatat 113 
berita mengenai BPKP. 
Secara umum kecenderungan opini publik 
terhadap BPKP bernilai baik. Dari 113 
berita, terdapat satu berita sangat baik 
yaitu dari http:// www.dpr.go.id tanggal 
14 Maret 2017 yang berjudul “PKAKN 
Apresiasi BPK dan BPKP DIY Dorong 
Pemda Implementasikan SAP Berbasis 
Akrual”. Dalam berita tersebut Kepala 
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Ne-
gara (PKAKN) Badan Keahlian Dewan 
(BKD), Helmizar mengapresiasi BPK RI dan 
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogya-
karta yang telah melakukan pemeriksaan 
kinerja atas efektifitas upaya Pemda 

dalam mengimplementasikan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang berbasis 
Akrual. 
Namun dari 113 terdapat tiga berita 
kurang baik terkait terbitnya SE MA 
nomor 4/2016 yang menentukan bahwa 
lembaga yang berwenang menetapkan 
ada tidaknya kerugian keuangan negara 
secara konstitusional adalah BPK, bukan 
BPKP. Ringkasan berita terkait 
kewenangan BPKP tersebut adalah 
sebagai berikut: 

 Beberapa Kejanggalan Penetapan 
Tersangka (Jawa Pos 7 Maret 2017). 
Pada kasus mobil listrik, BPK telah 
menyatakan tidak ada kerugian 
negara. Sidang praperadilan kasus 
mobil listrik, dianggap tidak sah dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. SEMA nomor 4/2016 juga 
telah menentukan bahwa lembaga 
yang berwenang menetapkan ada 
tidaknya kerugian keuangan negara 
secara konstitusional adalah BPK. Pada 
kasus mobil listrik, Kejagung 
menggunakan BPKP. 

 Tindakan Kejagung Tidak Sah (Jawa 
Pos 9 Maret 2017). Sidang 
praperadilan Dahlan Iskan di 
Pengadilan Tipikor dengan 
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menghadirkan Prof. Nur Basuki Minarno 
sebagai saksi ahli memperkuat fakta 
penetapan Dahlan sebagai tersangka oleh 
Kejagung tidak sah. Termasuk sah tidaknya 
audit kerugian keuangan negara oleh BPKP 
sebagai barang bukti. 

 Hakim Patuhi dan Jalankan SEMA (Jawa 
Pos 13 Maret 2017). Pengadilan akan 
memutus gugatan praperadilan Dahlan 
Iskan. Putusan perkara ini bisa menjadi 
yurisprudensi atas timbulnya pembaruan 
hukum di Indonesia. Termasuk terbitnya 
SEMA 4/2016 yang menegaskan 
kewenangan menentukan kerugian 
keuangan negara hanya ada pada BPK, 
bukan BPKP atau lembaga auditor lain. 

Berita tersebut menyangkut kewenangan 
BPKP, sehingga klarifikasi atas berita tersebut 
dilakukan oleh BPKP Pusat. 
Lalu topik apa saja mengenai BPKP yang 
dimuat di media massa sepanjang tahun 2017 
ini? berikut ini adalah topik yang muncul di 
media massa terkait BPKP khususnya 
Perwakilan BPKP DIY: 
 Dalam Kasus Korupsi dana desa oleh 

Kepala Desa Bunder, Kecamatan Pathuk 
Gunungkidul yang menjadi tersangka, 
akhirnya dinyatakan bersalah. BPKP DIY 
berperan melakukan penghitungan 
kerugian keuangan negara atas kasus 
tersebut. 

 BPN akan berkonsultasi dengan sejumlah 
lembaga pemerintah lain termasuk BPKP, 
terkait pembebasan lahan untuk pemban-
gunan bandar udara NYIA di Kabupaten 
Kulon Progo, termasuk lahan milik Pemer-
intah Kabupaten Kulon Progo 

 KPK menyoroti kinerja Inspektorat 
sejumlah daerah yang kurang optimal 
dalam melaksanakan peran dan fungsi 
inspektorat sebagai instansi pengawas 
kerja pemerintahan. Poin penting untuk 
mengoptimalkan peran inspektorat adalah 

kesadaran dan ketegasan kepala 
daerahnya. KPK tengah menggandeng 
BPKP di masing-masing daerah. 

 Menurut Menteri PUPR, rencana 
pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-
Magelang dan Magelang Bawen Semarang 
saat ini masih dilakukan studi 
pengembangan dan desain oleh BPKP. 
Pembangunan jalan tol tersebut akan 
disinkronkan dengan bandara baru di 
Kulonprogo . 

 Status uang pengembalian dana hibah 
Persiba Rp11,6 milliar di rekening kas 
daerah yang menjadi polemik, akhirnya 
oleh Bupati Bantul, Suharsono dinyatakan 
tidak dapat ditarik kembali oleh Idham 
Samawi. Suharsono telah menerima surat  
dari BPKP DIY yang isinya menegaskan 
dana tersebut adalah dana pengembalian 
dana Persiba bukan dana titipan Idham 
Samawi. 

 KPK terus mengusut kasus dugaan suap 
proyek pada Dinas Pendidikan dan 
Olahraga di Pemerintah Kabupaten 
Kebumen. Ppemeriksaan terhadap saksi 
dilakukan di Kantor BPKP Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

 86 Desa di Kabupaten Sleman terapkan 
Siskeudes sebagaimana diinstruksikan 
BPKP. Penerapan sistem dimulai sejak 
2016 di 86 desa untuk menyusun keuangan 
desa sejak perencanaan hingga pelaporan. 

 Lebih dari tiga tahun pemeriksaan kasus 
dugaan korupsi penyaluran pupuk subsidi  
di Sleman tertahan di proses penyidikan.  
Pihak kejaksaan terus mengejar  
pengembalian kerugian negara hasil 
penghitungan BPKP. Indikasi 
penyelewengan anggaran dalam kasus ini 
mencapai Rp700 juta.  

 Kejari Sleman berjanji menyelesaikan kasus 
dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) milik 
pemerintah Desa Selomartani, Kalasan. 
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Untuk kerugian negara pihak Kejari Sle-
man, akan berkoordinasi dengan BPKP. 

 KPK menyatakan maraknya korupsi di 
daerah disebabkan lemahnya pengawasan 
internal. Hal ini karena APIP di daerah 
diangkat dan bertanggungjawab kepada 
kepala daerah. KPK berkeinginan APIP 
melaporkan ke Presiden atau ke BPKP, 
tetapi Undang-Undang harus diubah, dan 
itu butuh waktu lama. KPK sedang bekerja 
dengan Kemendagri yang dipimpin Irjen 
Kemendagri membahas hal tersebut. 

 Inspektorat Bantul akan mengaudit 
kerugian negara terkait kasus dugaan 
korupsi aset desa di Desa Trimulyo, Jetis, 
Bantul. Hasil audit akan diteruskan ke 
BPKP DIY untuk dicermati, apakah 
Inspektorat telah bekerja sesuai 
mekanisme audit yang benar atau tidak. 

 Kejari Purworejo menetapkan tiga orang 
sebagai tersangka terduga korupsi 
revitalisasi Pasar Krendetan Kecamatan 
Bagelen Kabupaten Purworejo. Atas 
proyek itu, penyidik mengajukan audit ke 
Perwakilan BPKP DIY, dan diketahui 
adanya nilai kerugian negara sebesar Rp 
253 juta 

 Gugatan pra peradilan warga Dusun 
Kuden, Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan ke 
pihak Polres Bantul atas penerbitan SP3 
Kasus dugaan korupsi raskin 2014 ditolak 
PN Bantul. Hasil audit BPKP menyatakan 
ada kerugian negara senilai Rp 23 juta. 
Alasan penerbitan SP3 menurut Polres 
Bantul adalah karena tidak cukup bukti. 

 Kejari Purworejo menetapkan tiga 
tersangka dugaan kasus korupsi 
revitalisasi Pasar Krendetan, Bagelen 
Purworejo. Penyidik mengajukan audit ke 
BPKP DIY, dan diketahui nilai kerugian 
negara sebesar Rp253juta. 

 Antisipasi Kecurangan, BPKP Ikut Awasi 
Proyek Bandara Kulonprogo. Ibnu Sejati 

Auditor Madya, BPKP DIY mengungkapkan 
ini merupakan salah satu upaya agar tidak 
ada pelanggaran dalam proyek strategis 
Negara. 

 Mewujudkan Desa nol Korupsi. Inisiatif 
dalam mencegah korupsi anggaran desa 
adalah penerapan Siskeudes. Sistem ini 
dikembangkan BPKP dalam rangka 
meningkatkan kualitas tata kelola 
keuangan desa. 

 BPKP DIY diminta turun tangan melakukan 
audit Investigatif dalam kasus dugaan 
korupsi izin pemasangan menara 
telekomunikasi hingga penyusunan 
regulasi menara. Kepala Divisi Pengaduan 
Masyarakat dan Monitoring Peradilan 
JCW, Baharuddin Kamba, mendatangi 
BPKP DIY untuk menyerahkan surat 
permohonan penghitungan kerugian 
negara atas menara telekomunikasi di 
Kota Yogyakarta yang bermasalah karena 
tidak berizin dan menggunakan fasilitas 
milik Pemerintah Kota. 

 BPKP DIY meraih peringkat I Keterbukaan 
Informasi Publik 2017 kategori instansi 
vertikal yang digelar oleh KID DIY 

 Dalam Sosialisasi Penguatan Tata Kelola 
Pemerintah Yang Bersih, Efektif, Efisien, 
dan Akuntabel, Tytut menyebutkan 
bahwa Kabupaten Klaten di tahun 2017 
nilai rapornya baru mencapai 1,8. Nilainya 
itu dari 0 sampai 5. Di tahun 2019 nanti 
ditargetkan 85%nya (Kementerian dan 
Lembaga Pemerintah Daerah) harus ada 
di nilai atau level 3. 

 Sapu Bersih Korupsi, Kades hingga Ang-
gota Dewan Digembleng KPK. Selain dari 
KPK, pengarahan juga diberikan oleh 
Kepala Perwakilan Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Yogyakarta, 

 

-SiRo 
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Sudah kesekian 
kalinya Perwaki-

lan BPKP DIY mengadakan acara melepas Kepala 
Perwakilan memasuki masa purna tugas. 30 No-
vember 2017 BPKP DIY  melepas Ibu Tytut Ratih 
Kusumo yang telah menjabat kepala Perwakilan 
DIY selama kurang lebih 4 tahun bertugas. 
Mengemas sebuah acara untuk Bu Tytut meru-
pakan tantangan berat bagi panitia. Rasa gamang, 
khawatir, dan tidak percaya diri di awal langkah 
karena tidak bisa dipungkiri, karena Bu Tytut 
adalah sosok yang dikenal kreatif dalam mengga-
gas/mengemas acara. Tantangan bagi panitia un-
tuk memberikan persembahan terakhir yang “out 
of box” dan berkesan bagi beliau. Utamanya 
memberikan tampilan yang menghibur bagi selu-
ruh pegawai. Tantangan lain, pada saat yang 
sama Perwakilan DIY melepas salah satu pegawai 
andalan TU, Pak Mugiharso,  EO di Perwakilan 
BPKP DIY. 
Ide awal acara muncul dari Pak Aryanto Wibowo, 
Korwas AN. Beliau menggagas sebuah parodi per-
jalanan hidup Bu Tytut yang di dalamnya juga ada 
babak cerita Pak Mugi. Dibawah koordinasi Pak 
Ary dan Pak Risparanto, ide langsung direspon 
oleh tim dengan merencanakan langkah kerja. 
Tim survey langsung melaksanakan tugasnya den-
gan berburu dokumentasi dan wawancara kepada  
Pak Syamsudin (suami tercinta Bu Tytut) dan Bu 
Ikeu (adik). Bahan-bahan kemudian dituangkan 
dalam sebuah skenario dan rangkaian slide foto. 
Tim musik adalah tim berikutnya yang bekerja,  
parodi terasa hidup dengan iringan musik dan 
lagu-lagu yang pas. Pemeran utama yaitu Mba 
Eko sebagai Bu Tytut dan mas Fikry sebagai Pak 
Syam. Sebuah tugas berat pastinya, awalnya Mba 
Eko dan Mas Fikry tidak yakin tapi teman-teman 
terus mensuport. Semua pemain pendukung 
dipilih dan mulai dijadwalkan latihan. Kesibukan 
masing-masing anggota tim parodi membuat la-

tihan tidak pernah lengkap. Ba-
gaimanapun tugas kantor harus 
berjalan. Sehingga dengan jadwal 
yang ketat, latihan diusahakan se efektif mungkin. 
Hari pertunjukan tiba. Malam itu aula diubah 
menjadi gedung resepsi yang indah oleh Mba 
Rosa, lengkap dengan backdrop mengusung tema 
Live Love Laugh, hidup yang penuh cinta dan 
senyum. Poster Bu Tytut-Pak Syam dan Pak Mugi-
Bu Ning melukiskan kehidupan sesuai tema. Rang-
kaian acara dibuka dengan lagu Lestari-nya 
Gombloh terus mengalir membentuk jalinan 
cerita yang menakjubkan. Melebihi harapan se-
mua, tidak disangka pertunjukan berlangsung 
memukau penonton yang terbawa suasana dari 
awal sampai akhir. Bu Tytut dan Pak Mugi hanyut 
dalam acara. Keharuan mencekat di puncak acara 
ketika video kesan pesan dari putra dan putri be-
liau diputar, tanpa disadari oleh Bu Tytut men-
jelma menjadi kenyataan. Putra putri  tercinta 
sudah ada di hadapan. Perasaan terkejut, terharu, 
dan kemudian kebahagiaan berturut-turut tak 
terbendung. Pelukan dan air mata keharuan 
membuat beberapa penonton ikut dalam suasana 
haru. Acara ditutup dengan pembacaan puisi oleh 
Mba Eko diiringi petikan gitar Mas Fikry dilanjut-
kan penyerahan bunga mawar kepada Bu Tytut 
dan Pak Mugi. 
Pertunjukan berakhir sudah. Kekhawatiran 
berubah menjadi kelegaan. Bu Tytut menyatakan 
bahwa kalau ada kebahagiaan yang tidak terlu-
pakan dalam hidup, malam ini adalah salah 
satunya. Sedangkan Pak Mugi menyatakan ter-
sanjung dengan acara yang telah dikemas untuk 
beliau. Teman-teman yang menyaksikan merasa 
takjub dan tidak menyangka teman-teman pe-
main ternyata punya bakat seni peran. Bravo para 
pemain…bravo tim musik pengiring.. Bravo pani-
tia.. Jogja selalu luar biasa !!! 

-@ni- 
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Penghujung tahun sudah semakin dekat. 
Kegiatan bukan semakin berkurang, tapi 
justru semakin padat. Lihat saja, tidak 
sampai dua minggu, perhelatan di 
Perwakilan BPKP DIY sudah antri 
dilaksanakan. Mulai dari upacara 
pelantikan pejabat baru, upacara 
peringatan hari ibu, pisah sambut pegawai, 
serah terima jabatan Kepala Perwakilan 
BPKP DIY di Kepatihan, dan puncaknya 
Raker Nasional yang diselenggarakan di 
Perwakilan BPKP DIY. 

Mutasi dan pelantikan adalah hal yang 
biasa dan sering terjadi di BPKP, begitu pula 
di Perwakilan BPK P DIY, namun dalam 
pelaksanaannya, Di BPKP DIY  ada yang 
tidak biasa. Pelantikan dilaksanakan di 
lobby depan kantor dengan disaksikan oleh 
seluruh pegawai dan Dharma Wanita, serta 
seluruh pejabat, yang dilantik maupun 
panitia mengenakan pakaian adat Jawa. 
Setidaknya sudah dua kali dilaksanakan 
yaitu saat pelantikan Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, Dedy Permana; dan Kamis 
(21/12)  pelantikan Kepala Sub Bagian 
Umum, Widyatmono dan Auditor Madya, 
Rini Murti Lestari. Tampaknya upacara 

pelantikan 
model seperti ini 
akan berlanjut 
atau bahkan 
akan ada ide 
lain? 
Dilaksanakan di 
atap kantor 
barangkali 
sambil meninjau 
taman buah dan 
menikmati 

hembusan angin serasa di pantai... 

Upacara peringatan Hari Ibu berlangsung 
khidmat meskipun hujan mengguyur 
Yogyakarta. Upacara ini merupakan 
upacara pertama dengan Kepala 
Perwakilan BPKP DIY yang baru, Slamet 
Tulus Wahyana  sebagai pembina upacara. 
Petugas upacara adalah karyawati. Usai 
upacara digelar acara pisah sambut 
pegawai di aula. Pegawai yang akan 
meninggalkan Perwakilan BPKP DIY adalah 
Nur Rahman, 
Kepala Sub 
Bagian Umum y 
ang mutasi ke 
Perwakilan 
BPKP 
Gorontalo, dan 
Syakir Sulaiman 
yang setelah 32 
tahun berkarya 
di BPKP, 
memasuki 
purna tugas per 
1 Januari 2018. 
Sementara pegawai yang disambut adalah 
Kepala Perwakilan BPKP DIY yang baru, 
Slamet Tulus Wahyana dan Kepala Sub 
Bagian Umum yang baru, Widyatmono. 

Siapkan tenaga dan pikiran untuk dua 

agenda besar berikutnya... Serah Terima 

Jabatan Kepala Perwakilan oleh Gubernur 

DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di 

Kepatihan serta raker nasional di 

penghunjung tahun... 

-Ken- 
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22 Desember kita peringati 

sebagai hari ibu. Pada masa 

sekarang ini peringatan hari ibu tidak ber-

beda dengan “Mother’s Day” dimana kita 

melihat kepada sosok ibu yang melahirkan 

dan merawat kita sejak kecil. 

Memang tidak ada yang salah tiap tanggal 

22 Desember kita mengingat ibu kita dan 

memberikan ucapan selamat hari ibu pada 

beliau. Tetapi kalau kita melihat latar be-

lakang sejarah ditetapkannya tanggal 22 

Desember sebagai hari ibu maka, kita akan 

lebih faham bagaimana kita harusnya me-

maknai peringatan hari ibu tersebut. 

Dari sejarah mencatat Penetapan Hari Ibu, 

pada awalnya merupakan upaya untuk 

mengenang dan memaknai kembali 

peristiwa bersejarah yang menandai tong-

gak awal gerakan perempuan nasional: 

Kongres Perempuan Indonesia Pertama 

yang berlangsung di Yogyakarta, 22-25 De-

sember 1928. 

Dalam kongres tersebut, sekitar 1.000 per-

empuan dari 30 organisasi berbeda, den-

gan latar belakang suku dan agama yang 

juga berbeda, berkumpul dan bertukar ga-

gasan. Mereka membahas berbagai hak-

hak perempuan, terutama dalam bidang 

pendidikan dan pernikahan. Hal-hal yang 

dikemukakan di dalam kongres pada 

dasarnya mengenai kemajuan wanita yang 

akhirnya mengarah pada kerjasama dalam 

perjuangan bersama kaum laki-laki untuk 

mencapai persatuan bangsa. Sehingga 

dipilihlah tanggal 22 Desember tersebut 

sebagai Hari Ibu. 

Penggunaan kata “ibu” membuat sebagian 

besar orang memahami sebagai “ibu” yang 

melahirkan seorang anak atau ibu kandung 

kita. Padahal, ibu yang dimaksud oleh se-

jarah adalah para perempuan yang saat itu 

berjuang. Jadi, semangat ditetapkannya 

Hari Ibu adalah untuk mengenang kembali 

perjuangan perempuan dalam meletakkan 

dasar-dasar kemerdekaan Republik Indone-

sia pada umumnya 

Tapi pada masa sekarang ini makna per-

juangan sudah mengalami transformasi. 

Bagaimana wanita sekarang menyiapkan 

diri sendiri untuk siap mendampingi suami 

dan berkerja sama dalam mendidik anak-

anak. Seorang ibu juga harus bisa menjadi 

contoh bagi anak-anaknya.  

Ibu bekerja maupun ibu yang tidak bekerja 

pada dasarnya memiliki tanggungjawab 

yang sama dalam rumah tangga, ini juga 

salah satu maksud dari perjuangan yang 

disebutkan dalam sejarah, bahu membahu 

bersama suami dalam hal membangun 

rumah tangga yang sehat yang akan 

menghasilkan generasi yang tangguh untuk 

bangsa dan negara. 

Ayoo ibu…semangatlah untuk anak-anak 

dan dirimu (kinerjamu)..YESS!!! 

-Ken 
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R asanya sudah lama sekali kita tidak 

menanam pohon bareng, seperti 

tahun 2012 di bulan Desember. Waktu 

itu Perwakilan BPKP DIY menyumbang 

1000 Pohon Cemara Udang untuk 

Kabupaten Bantul. Pohon tersebut di 

tanam di Pantai Goa Cemara tepatnya 

di Patihan, Gadingsari, Sanden, Bantul. 

Dulu pohon yang disumbangkan 

merupakan hasil partisipasi Pegawai 

BPKP DIY. Manfaat cemara udang di 

pingir pantai salah satunya untuk 

memecah angin dari laut dan menahan 

uap air laut yang mengandung garam, 

ini sangat bermanfaat untuk lahan 

pertanian setempat dan mendorong 

perbaikan lingkungan.  

Selain itu, apabila penanaman pohon 

dibuat apik, dijaman now pasti akan 

mejadi salah satu tempat piknik yang 

menarik. Di tambah dengan promosi 

media elektronik seperti sekarang 

dimana masyarakat sangat mudah 

sekali mendapat informasi dengan 

cepat.  

Seperti lokasi saat kita menanam 

cemara udang kala itu, banyak sekali 

dimanfaatkan pengunjung terutama 

kids jaman now untuk berswafoto. 

Bahkan ada juga yang 

memanfaatkannya sebagai lokasi untuk 

foto pre weeding. Sebab cemara udang 

itu sudah besar dan rindang, bahkan 

menyerupai terowongan. Dipingir 

cemara juga di beri pemanis berupa 

pembatas dari batang pohon jambu 

yang disusun sangat rapi dan serasi. Itu 

semua berkat tangan-tangan terampil 

muda mudi Dusun Patihan. 

Agar bumi kita selalu terjaga 

lingkunganya dan memberi manfaat 

untuk jangka panjang, jadi kapan kita 

menanam lagi?  

Salam bumiku hijau. 

&ie 
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Di dalam suatu “musty  dan “have” adalah bagian yang cukup penting 

dan sering  digunakan .J ika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,  
kedua kata tersebut memiliki  kata yang sama ya itu “harus”. Namun  

apabila ditulis atau diucapkan dalam Bahasa Inggris, keduanya memiliki  

makna yang berbeda.  Berikut  perbedaannya : 
*Must 

“Must digunakan pada saat Anda ingin menunjukkan bahwa sesuatu 

yang dimaksud benar adanya dan logis. Selain itu “must” dapat 
digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat atau 

kewajiban yang yang diperlukan untuk diri sendiri dan orang 
sekitar. Contoh : 

It must be nice taking a holiday to Indonesia. 

(Pasti sangat menyenangkan berlibur ke Indonesia) 

You must get married before 25. 

(Anda harus menikah sebelum usia 25 tahun)  

I must go home early. 

(aku harus pulang cepat) 

 

*Have to 

 

“Have to” digunakan untuk mengekspresikan  kewajiban yang kuat 

karena ada campur tangan dari pihak luar yang membuat 

adanya kewajiban tersebut.  Contoh : 

I have to start working at 7.00 or my boiss will fire me. 

(Saya harus mulai bekerja jam 7 pagi atau atasan saya akan meme-

cat saya 

Dou you have to pay taxes here? 

(Apakah anda harus membayar pajak di sini)  

 
@nidari EF Indonesia 

-@ni 
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T untutan layanan di bidang ketatausahaan 
Perwakilan BPKP DIY terus berkembang 

seiring perkembangan teknologi informasi. 
Berbagai aplikasi telah diterapkan untuk di 
mendukung ketatausahaan Perwakilan BPKP 
DIY seperti Exis, Sispedap, paris update, DMS, 
aplikasi gaji, SABMN, dan aplikasi Persediaan. 
Tidak berhenti sampai di sini, di tahun 2017 
ini beberapa layanan mulai menggunakan 
bantuan aplikasi. Aplikasi ke-tu-an apa saja 
yang mulai diimplementasikan di 2017? 

 Aplikasi Polite. Aplikasi yang dibuat oleh 
Pusinfowas ini. Tahun 2017 mulai 
diterapkan di Perwakilan BPKP DIY. Aplikasi 
Polite bertujuan untuk mempermudah 
monitoring pemberian layanan pengelola 
TI/ pranata komputer kepada seluruh 
pegawai yang membutuhkan layanan TI.  

 Aplikasi Cuti online. Aplikasi tersebut dapat 
dipergunakan untuk mengadministrasikan 
semua jenis cuti sesuai PP Nomor 24 Tahun 
1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 
Bisa diakses melalui komputer maupun 
handphone melalui browser seperti google 
chrome atau mozilla firefox melalui alamat 
www.cutibpkpdiy.hol.es. Alur pengajuan 
cuti online kurang lebih sama dengan 
pengajuan cuti secara manual. Yang 
membedakan, petugas pengadministrasi 
tidak perlu mondar-mandir untuk 
menyampaikan lembar pengajuan cuti. 
Seiring berjalannya waktu, sekitar 
pertengahan tahun 2017, terjadi trouble 
aplikasi cuti online sehingga aplikasi  tidak 
dapat dipergunakan lagi. Namun tidak 
perlu khawatir karena di akhir tahun 2017 
ini BPKP Pusat juga telah meluncurkan 

aplikasi cuti online yang dapat 
dipergunakan secara nasional. Aplikasi cuti 
online versi BPKP Pusat merupakan bagian 
dari aplikasi kepegawaian yang terintegrasi 
dalam sistem Manajemen Aparatur Negara 
(MAP). 

 Aplikasi Payrol Klik. Aplikasi ini dirancang 
sebagai tools bagi petugas pembuat gaji 
dan tunjangan kinerja untuk membuat daf-
tar tunjangan kinerja. Bagi pegawai, ap-
likasi ini menampilkan detil penerimaan 
gaji dan tunjangan kinerja sekaligus poton-
gan-potongannya.. Selain itu, para pegawai 
dapat mengecek kehadiran selama kurun 
waktu periode pembayaran tunjangan 
kinerja. 

 Aplikasi e SPT PPh pasal 22 dan 23. Di bu-
lan Oktober 2017,  Sub Bagian Keuangan 
Perwakilan BPKP DIY mulai menggunakan e
-SPT PPh22 dan PPh23, yang sebelumnya 
dilakukan secara manual. Aplikasi tersebut 
dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

Ke depan masih banyak mimpi yang ingin 
diwujudkan untuk mempermudah layanan  
salah satunya adalah aplikasi Layanan Infom-
masi Mandiri, yaitu aplikasi yang ditujukan 
untuk meningkatkan layanan informasi 
kepada publik dengan menampilkan profil 
Perwakilan BPKP DIY dan dapat diakses se-
cara mandiri oleh setiap tamu yang berkun-
jung ke Perwakilan BPKP DIY.. Aplikasi terse-
but sampai saat ini belum dapat diwujudkan. 

Tahun depan? Semoga… 

TU BPKP DIY go IT… 

-SiRo- 
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Perhatikan susunan huruf-huruf berikut. 

MADLEALMAP JANHUURMAUFT 

 

Akan jadi kata apakah huruf-huruf di atas, jika 

delapan huruf dihilangkan? 

&ie 
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Jawaban QUIZ PARMIN  

Edisi III Tahun 2017 
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QUIZ PARMIN  

Edisi III 2017 
  

RB. Gunawan 
(Bidang Investigasi Perwakilan 

BPKP DIY) 

Silahkan kirim jawaban anda ke Redaksi Parmin 
melalui email: rosa@bpkp.go.id  atau disam-

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lambat tanggal  

15 Januari 2018. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 


