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Bosen nggak sih ka- lo baca 

informasi yang isinya monoton? Isinya 

cuma tulisan, data, spasi, koma, ��k. 

Nggak ada gambar, lempeeeng aja 

gitu tulisan doang. Pas� bosan kan 

kan kan? Nah kebosanan yang terjadi 

saat melihat informasi itu sering 

membuat kita jadi �dak fokus dengan 

informasi yang ingin disampaikan. 

Mau baca aja bawaannya udah males 

duluan, gimana mau menghaya� 

isinya. Terus gimana dong?  

Well, banyak hal yang bisa dilakukan 

untuk menyajikan informasi menjadi 

lebih menarik dan eye catching. Salah 

satunya dengan menyajikan informasi 

dalam bentuk infografis 

(infographics). Yuk kita simak! 

What is infographics? 

Jadi infografis itu sebenarnya SOLUSI. 

Jalan keluar 

bagi 

seseorang 

yang ingin 

menyam-

paikan infor-

masi kepada 

orang lain 

supaya gam-

pang dipahami dan dicerna. Kalau ba-

hasa ilmiahnya, infografis adalah ben-

tuk visualisasi data yang menyam-

paikan informasi kompleks kepada 

pembaca agar dapat dipahami dengan 

lebih mudah dan cepat. 

Ngomong-ngomong, menyampaikan 

informasi secara visual sudah dikenal 

sejak lama loh. Zaman purba dulu 

banyak lukisan di dalam gua yang 

menggambarkan suatu kejadian. Jadi 

ar�nya nenek moyang kita aja udah 

kenal infografis dari dulu kala.  

Biasanya kalau dengar kalimat info-

grafis pas� yang dibayangin gambar 

cetak, brosur, dan saudara- 

saudaranya, padahal sebenernya info-

grafis ini ada berbagai macam jenis, 

yaitu: 

1. Infografis Sta�s 

Ini adalah infografis yang paling 

sederhana, hanya berisi gambar 

dan tulisan. Nah untuk newbie bisa 

nih dicoba. Kalo mau bikin info-

grafis seper� itu pake aplikasi apa 

sih? Tenang, banyak aplikasi yang 

bisa dipakai dari yang sederhana 
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sampai yang susah, diantaranya 

Canva Infographic maker, Easel.ly, 

Piktochart, PictArt, Photoshop, dan 

CorelDraw. 

2. Infografis Animasi 

Kalo ini sih level ke-me-narik-

kannya di atas infografis sta�s, 

karena ada gambar bergerak 

(animasi) dan suaranya. Untuk 

membuat infografis ini ada be-

berapa aplikasi yang bisa 

digunakan, antara lain Powerpoint, 

Powtoon, Adobe Flash, Adobe Il-

lustrator, Adobe A�er Effect. 

3. Infografis Interak�f 

Terakhir, inilah infografis yang pal-

ing kompleks dari kedua jenis 

sebelumnya. Selain menyajikan 

informasi, infografis ini juga 

menyajikan interaksi dengan 

pembacanya. Biasanya iden�k 

dengan tampilan yang bisa di 

klik, jadi seper� aplikasi desk-

top. Aplikasi yang dipakai untuk 

membuat infografis interak�f 

adalah Adobe Flash dan Unity. 

 

What is the benefit of in-

fographics? 

Peneli� mengatakan bahwa pen-

yampaian informasi secara visual 

memiliki banyak keuntungan diband-

ing dengan teks, karena pada 

hakikatnya manusia dapat jauh lebih 

cepat menangkap informasi secara 

visual. Hal ini karena informasi visual 

akan diproses sekaligus oleh otak, 

berbeda dengan teks, dimana infor-

masi akan diproses secara linier dari 

awal kalimat hingga ke ujung kalimat. 

Begitulah kata wikipedia. Nah, banyak 

sekali keuntungan dari penggunaan 

infografis, khususnya untuk bapak, 

ibu, mbak, dan mas yang sibuk 

dengan tugas-tugas kantor dan perlu 

mencerna informasi secara cepat. 

Apa aja sih keuntungannya?  

 

2 
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Kuy dibaca langkah di atas. Jangan 

hanya dibaca saja sih harusnya, tapi 

dicoba juga. Biar makin canggih dan 

kekinian. Selamat mencoba.  

-iw- 

Di atas adalah contoh infografis 

sta�s. Ih bagus, ih kok menarik, ih 

seneng ngliatnya, ih mau dong di-

ajarin cara bikin infografis. 

Sekarang mari kita tengok step by 

step how to make infographics 
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#pelayanan prima ketatausahaan BPKP DIY tercipta dengan adanya komit-
men dari semua pihak, baik dari bagian yang melakukan pelayanan mau-
pun dari pegawai yang mendapatkan pelayanan itu sendiri. Bersih melaya-
ni menjadi jiwa pelayanan prima Bagian Tata Usaha. 

INFOGRAFIS	TU	
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“Lihat ni, rak–rak arsip udah rapi, udah 

can�k, jadi nan� kalau kita mau nyari 

lagi gampang,” ujar Mbak Iin yang 

mengelola arsip Perwakilan BPKP DIY. 

Ya, teman-teman pengelola arsip 

sekarang sedang berjuang membenahi 

kardus-kardus di ruang arsip dengan 

dibantu oleh teman–teman Sub Bagian 

Umum. Dan ada yang baru lho. Apa 

itu? Jika kita lihat sekarang, pada se-

�ap kardus arsip akan kita temui 

tempelan kertas warna merah, kuning, 

hijau, juga warna biru dan warna yang 

lain. Kayak pelangi...di ha�mu, iya 

kamu. 

Tempelan kertas warna-warni itu 

bukan sembarang ditempel, tapi 

digunakan untuk mempermudah iden-

�fikasi. Jadi ke�ka ada permintaan 

mencari arsip, teman–teman arsiparis 

langsung tahu kemana harus mencari 

kardusnya. Pengelompokan warna ter-

sebut merupakan hasil kesepakatan 

pengelola arsip di BPKP seluruh Indo-

nesia dengan pembagian warna se-

bagai berikut: 

 TU  : Orange 

 IPP  : Pu�h 

 APD : Biru 

 AN  : Kuning 

 Inves�gasi : Merah 

 P3A  : Hijau 

Lha terus kenapa ada kardus–kardus 

yang dikeluarkan dan dimasukkan mo-

bil? Mau dibawa kemana itu? Apakah 

data arsip BPKP DIY dicuri orang? 

Tenang pemirsa, ternyata selain pro-

gram mempercan�k arsip, sedang dil-

akukan juga persiapan penghapusan 

arsip–arsip yang memang sudah di-

usulkan ke pusat. Jadi, se�ap tahun 

Perwakilan DIY mengajukan usulan 

penghapusan arsip yang telah dis-

esuaikan dengan pedoman penyusutan 

dan retensi arsip yang berlaku.  

Proses penyusutan arsip dimulai 

dengan menyusun da�ar arsip yang 

akan di hapuskan, kemudian da�ar 

RUBRIK	TU	
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tersebut dimintakan pengecekan dan 

persetujuan ke masing–masing bidang/

bagian  sebagai unit pencipta arsip. 

Bidang/bagian harus melihat apakah 

benar arsip tersebut telah layak untuk 

dihapuskan, apakah masih ada saldo 

temuan atas laporan–laporan yang 

akan dihapuskan, ataukah ada per�m-

bangan lain sehingga arsip tersebut 

masih dipertahankan.  

Setelah �m arsiparis mendapat 

persetujuan bidang/bagian, �m 

penyusutan arsip pusat akan datang 

untuk menyaksikan pemusnahan arsip 

di Perwakilan BPKP DIY. Maka untuk 

mempermudah proses penghapusan, 

sebagian arsip dipindahkan ke ruangan 

arsip yang ada di rumah dinas Mrican. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 

risiko salah ambil. Di rumah dinas Mri-

can memang terdapat satu ruangan 

yang dimanfaatkan untuk menyimpan 

arsip in ak�f yang akan dimusnahkan. 

Jadi ruangan sentral arsip bisa diop�-

malkan untuk menyimpan arsip in ak�f 

yang belum ada rencana pemusnahan. 

Apa pula itu arsip in ak�f? Jika arsip 

ak�f adalah arsip yang masih sering  

digunakan oleh pencipta arsip, arsip in 

ak�f adalah arsip yang sudah �dak 

digunakan oleh pencipta arsip.  

Setelah proses penghapusan, hara-

pannya rak–rak arsip yang kosong di 

sentral arsip bisa digunakan untuk me-

nyimpan arsip-arsip lain berdasarkan 

pedoman penyimpanan arsip. Yang 

ar�nya sentral arsip sudah siap 

menerima arsip–arsip dari pencipta 

arsip (bidang/bagian). 

Tahun 2018 sudah hampir selesai nih, 

dan kita akan segera menyambut ta-

hun 2019. Apa yang akan kita lakukan 

di tahun depan? Pas�nya sesuatu yang 

lebih baik dari tahun ini kan ya… Siippp 

semangat! 

Nah, mumpung lagi nih, sekalian 

mengingatkan teman–teman yang 

mungkin sudah mulai longgar, jangan 

lupa KKPnya dirapikan yaa.. Dicek kem-

bali isinya, penomorannya, hubungan 

antar KKP dan juga jangan lupa untuk 

memperindah dan mempercan�k KKP 

dengan kertas batas warna–warni. Ka-

lau sudah selesai, bisa dong diserahkan 

ke sekretaris bidang untuk ditata dan 

diarsipkan. Dan untuk arsip di bidang/

bagian yang sudah berumur lebih dari 

3 tahun, bisa dipindahkan ke sentral 

arsip, tentunya setelah lengkap dan 

dibuatkan da�ar arsip yang akan dipin-

dahkan terlebih dahulu. Kalau semua 

proses ini kita lakukan bersama–sama 

dengan ter�b, maka semua akan nya-

man dan enak. Ruangan pun jadi lebih 

longgar dan bersih. Betul �dak? 

Yuuuk kita rapikan KKP kita. Smangat!! 

 

-mon 
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Kerja bak�. Dua kata yang pas� tak asing 

lagi di telinga kita, karena ini termasuk 

ilmu wasiat yang sudah kita pelajari sejak 

Sekolah Dasar. Kerja bak� atau bahasa 

kerennya gotong royong menjadi ciri 

khas bangsa Indonesia yang perlu 

dilestarikan. Dan prinsip kerja bak� ini 

masih bertahan lho di kurikulum SD sam-

pai SMP (nasib emak-emak merangkap 

guru les anak di rumah J). Kali ini kita 

�dak akan membahas tentang kerja bak-

�nya, tapi tentang hal yang juga dil-

akukan di desa sebagaimana kerja bak� 

ini, yaitu Padat Karya Tunai Desa. 

Apa sih Padat Karya Tunai itu? Padat Kar-

ya Tunai merupakan kegiatan pem-

berdayaan masyarakat desa khususnya 

masyarakat miskin dan marginal yang 

bersifat produk�f dengan menguta-

makan pemanfaatan sumber daya, tena-

ga kerja, dan teknologi lokal untuk mem-

berikan tambahan upah/ pendapatan, 

meningkatkan daya beli, mengurangi 

kemiskinan, dan sekaligus mendukung 

penurunan angka stun�ng. 

Pada rapat terbatas di kantor Presiden 

tanggal 3 November 2017, Presiden RI 

memberi instruksi agar program pem-

bangunan infrastruktur kementerian/

lembaga dan program dana desa harus 

berorientasi pada pembukaan lapangan 

pekerjaan sehingga dapat menyerap 

tenaga kerja lebih maksimal. Arahan 

Presiden tersebut kemudian di�n-

daklanju� melalui rapat �ngkat Menteri 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan yaitu Kemen-

terian Dalam Negeri, Kementerian Keu-

angan, Kementerian Perencanaan Pem-

bangunan/Kepala Bappenas, dan Kemen-

terian Desa Pembangunan Daerah 

Ter�nggal dan Transmigrasi yang 

kemudian menghasilkan SKB 4 Menteri 

tentang penyelarasan dan penguatan 

kebijakan percepatan pelaksanaan Un-

dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten-

tang Desa, yaitu berupa kebijakan Padat 

Karya Tunai di desa dalam penggunaan 

dana desa untuk pembangunan desa. 

RUBRIK	IPP	
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Dana desa yang merupakan salah satu 

sumber pendapatan dalam APB Desa 

yang peruntukan untuk kegiatan pem-

bangunan desa perlu dilakukan 

pengaturan untuk menyelaraskan 

dengan kebijakan kegiatan Padat Karya 

Tunai agar terjadi sinergitas dalam im-

plementasi di lapangan. Yaitu 

penggunaan dana desa untuk upah tena-

ga kerja masyarakat dalam pem-

bangunan desa, wajib dialokasikan pal-

ing sedikit 30% dalam rangka mencip-

takan lapangan kerja di desa. Pem-

bayaran 30% upah tenaga kerja dihitung 

berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) 

dengan hitungan satu HOK sama dengan 

delapan jam.  

Mengapa sistem Padat Karya Tunai dit-

erapkan di Indonesia saat ini? Hal ini 

karena beberapa hal, diantaranya: 

1. melimpahnya sumber daya manusia 

dengan �ngkat keterampilan rendah, 

terutama di daerah pedesaan, yaitu 

sebanyak 48,8% dari jumlah total 

pekerja (Bank Dunia, 2015); 

2. �ngkat kemiskinan masih �nggi, yaitu 

sebesar 10,64% (BPS, 2017); 

3. �ngkat pengangguran masih �nggi, 

yaitu sebanyak 5,33% dari jumlah 

angkatan kerja atau sebesar 7,01 juta 

orang (BPS,2017); 

4. rendahnya daya beli masyarakat yang 

akan membatasi ruang gerak 

produksi dalam negeri; 

5. untuk meningkatkan rasa solidaritas 

kegotong-royongan masyarakat. 

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pro-

gram Padat Karya Tunai di desa ada 

enam tujuan, yaitu: 

1. menciptakan lapangan kerja melalui 

kegiatan pembangunan secara 

swakelola dan padat karya tunai; 

2. memupuk rasa kebersamaan, gotong 

royong, dan par�sipasi masyarakat 

desa; 

3. meningkatkan kualitas dan kuan�tas 

pemberdayaan masyarakat desa; 

4. meningkatkan akses masyarakat 

miskin, perempuan, anak, dan ke-

lompok marginal kepada pelayanan 

dasar pendidikan dan kesehatan; 

5. meningkatkan pendapatan masyara-

kat desa;  

6. dan membangkitkan kegiatan sosial 

ekonomi di desa.  

Sasaran yang harus benar-benar di-

cerma� adalah: 1. penganggur, yaitu 

penduduk baik laki-laki dan perempuan 

(bukan anak-anak) yang �dak mempu-

nyai pekerjaan, yang diputus hubungan 

kerja, dan sedang mencari pekerjaan; 2. 

setengah pengganggur, yaitu penduduk 

yang bekerja di bawah jam kerja normal 

(<35 jam seminggu) dan/atau petani 

yang mengalami paceklik dan menunggu 

masa tanam/panen; 3. penduduk 

miskin, yaitu penduduk yang memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah garis kemiskinan; 4. 

stun�ng, yaitu penduduk yang memiliki 
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balita bermasalah gizi. Jadi nggak asal 

ada kerja bak�/gotong-royong bisa di-

anggap Padat Karya Tunai Desa (PKTD) 

lho ya. 

Walaupun PKTD merupakan program 

baru, namun target yang ingin dicapai 

sudah ditetapkan dengan jelas, yaitu 

pada tahun 2018 adalah terlaksananya 

program/kegiatan padat karya tunai di 

desa yang mengop�malkan penggunaan 

sumber daya lokal (bahan material, 

peralatan, dan teknologi) dan tenaga 

kerja lokal (sumber daya lokal adalah 

bahan material, peralatan, dan teknolo-

gi yang berasal dari desa setempat dan/

atau dijual/disewakan oleh penduduk/

toko setempat). Kemudian pada tahun 

2019 pelaksanaan program/kegiatan 

padat karya tunai di desa dapat dieval-

uasi dan dianalisis kemungkinan untuk 

dapat dilakukan replikasi pada tahun 

selanjutnya. 

Pelaksanaan PKTD tahun 2018 tahap I 

diterapkan pada 100 desa pilo�ng, se-

dangkan tahap II diterapkan pada 1000 

desa. Bidang IPP mendapat penuggasan 

untuk melakukan reviu pelaksanaan 

PKTD di  Kabupaten Klaten, Kebumen, 

Kulon Progo dan Cilacap. Dari hasil reviu 

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan program PKTD sangat di-

pengaruhi oleh kesiapan perangkat de-

sa, kondisi kependudukan, dan geografis 

masing-masing desa.  

Untuk administrasi PKTD sendiri masih 

dijumpai banyak permasalahan. Hal ini 

disebabkan program PKTD ini diluncur-

kan setelah APB Desa ditetapkan, se-

hingga hampir seluruh desa yang direviu 

belum melaksanakan revisi terhadap 

APB Desa. Dari pelaksanaan reviu ter-

hadap empat desa, �ga desa yang mem-

iliki karakteris�k daerah minus dari segi 

geografis sangat terbantu dengan adan-

ya program PKTD ini, yaitu Kabupaten 

Cilacap, Kebumen dan Kulon Progo. Se-

dangkan Kabupaten Klaten yang mem-

iliki letak geografis 

dekat dengan kota 

(lebih mudah 

mengakses kota 

sekitar) dan 

penduduknya 

mempunyai banyak 

pilihan kegiatan 

(baca: pekerjaan) pada masa puso 

(sawah �dak mengeluarkan hasil), 

pelaksanaan PKTD mengalami hambatan 

dalam perekrutan tenaga kerja. 

Jadi menurut penulis, kegiatan PKTD ini 

perlu dievalusi lagi, karena memang �d-

ak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan 

di se�ap desa atau diharuskan untuk 

mengalokasikan 30% dana desa untuk 

pos tenaga kerja dalam pembangunan 

desa. Karena ya �dak semua kegiatan 

pembangunan desa bisa dipadatkar-

yakan.  
-Penyo 



 Paris Mini Edisi IV Tahun 2018 
10 

Ada penugasan baru di bidang APD 

lho. Jika sebelumnya Bidang APD 

melakukan audit kinerja untuk pela-

yanan pemerintah bidang pendidikan 

dan kesehatan, saat ini dilakukan ju-

ga audit kinerja untuk pelayanan bi-

dang perumahan dan permukiman. 

Latar belakang dari penugasan ini 

adalah adanya program sejuta rumah 

yang masih mengalami kendala anta-

ra lain disebabkan oleh proses perizi-

nan pembangunan perumahan yang 

belum disederhanakan. 

Audit ini bertujuan untuk menilai 

kinerja pelayanan pemerintah daerah 

terkait perijinan pada bidang pe-

rumahan dan kawasan permukiman 

serta memberikan saran untuk pen-

ingkatan kinerja pelayanan 

pemerintah daerah kepada masyara-

kat pada bidang perumahan dan ka-

wasan permukiman. Sedangkan sasa-

ran penugasan ini adalah penilaian 

atas aspek kebijakan terkait dengan 

dukungan pemerintah daerah ter-

hadap program prioritas nasional di 

Bidang Perumahan dan Kawasan Per-

mukiman. 

Penugasan ini dilaksanakan di Kota 

Magelang dan Kabupaten Magelang. 

 
PELAYANAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN & PERMUKIMAN  

DI KOTA DAN KABUPATEN  MAGELANG 

RUBRIK	APD	
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Dua wilayah yang berdekatan ini tern-

yata memiliki kondisi yang berbeda 

menyangkut pelayanan bidang pe-

rumahan dan permukiman. Kabupaten 

Magelang yang memiliki wilayah yang 

lebih luas memungkinkan 

melaksanakan program perumahan 

untuk masyarakat berpenghasilan ren-

dah. Terbuk� pada tahun 2017 dan 

2018 terdapat empat lokasi pe-

rumahan yang sudah dibangun dan 

dijual dengan harga terjangkau. Se-

dangkan di Kota Magelang, program ini 

sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan 

karena harga tanah di Kota Magelang 

yang memang sudah �nggi sehingga 

harga rumah �dak bisa ditekan agar 

bisa terjangkau oleh masyarakat ber-

penghasilan rendah. Namun Kota 

Magelang masih bisa melaksanakan 

program sejuta rumah dengan pem-

bangunan rusunawa dan rumah khu-

sus. Rusunawa adalah rumah susun 

untuk disewa oleh masyarakat ber-

penghasilan rendah. Sedangkan rumah 

khusus adalah rumah yang khusus 

dibangun untuk masyarakat yang ber-

penghasilan rendah, misal rumah khu-

sus untuk masyarakat pedagang/

pekerja di terminal Kota Magelang. 

Dengan program ini Pemerintah Kota 

Magelang tetap bisa memberikan pela-

yanan perumahan, meskipun �dak 

memiliki lahan yang memungkinkan 

membangun perumahan murah. 

Dalam penugasan, �m menjumpai be-

berapa permasalahan salah satunya 

yaitu pemerintah belum menetapkan 

peraturan walikota/bupa� tentang 

kemudahan pelaksanaan perizinan dan 

non perizinan bagi Masyarakat Ber-

penghasilan Rendah (MBR). Namun 

permasalahan ini �dak membuat 

pemerintah kota/kabupaten menjadi 

terkendala dalam melakukan pela-

yanan. Pembangunan perumahan, 

rusunawa, dan rumah khusus tetap 

berjalan dan telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat, walaupun beberapa 

rusunawa dan rumah khusus yang te-

lah beroperasi belum memiliki IMB. 

Dalam hal ini �m telah merekomen-

dasikan untuk segera mengajukan IMB.  

Dari kondisi yang ada, kinerja pela-

yanan bidang perumahan dan per-

mukiman Kota Magelang dan Kabupat-

en Magelang memperoleh nilai baik. 

Semoga rekomendasi dari �m audit 

bisa segera di�ndaklanju� agar pela-

yanan bidang perumahan dan per-

mukiman ini berjalan sesuai ketentuan.  

-@nie 
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INFOGRAFIS	APD	

#Kemandirian pemerintah desa untuk dapat mengelola sumber alamnya merupa-
kan tujuan kemitraan BPKP dalam bimtek Siskeudes. 
Termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan dan akunta-
bel. 
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INFOGRAFIS	AN	

#Pelaksanaan evaluasi kinerja oleh BPKP terhadap Badan Layanan Umum 
khususnya Rumah Sakit Daerah selain untuk mengukur �ngkat capaian 
kinerja RSD, juga bertujuan untuk menjaga agar pelayanan yang diberikan 
oleh RSD dapat berjalan tepat sesuai sasaran. 
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Akhirnya, peraturan yang ditunggu-

tunggu oleh insan Akuntan Negara ter-

bit juga, yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

yang menggan�kan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006. 

Kenapa ditunggu-tunggu? Karena 

sebenarnya kabar tentang terbitnya 

peraturan ini sudah lama beredar di 

kalangan warga AN, berisi tentang per-

BLUD-an yang memang merupakan 

stakeholder bidang AN. 

Lalu mengapa digan�? 

Ini karena Permendagri Nomor 61 Ta-

hun 2006 dianggap sudah �dak sesuai 

lagi dengan dinamika perkembangan 

peraturan terkait BLUD. Terbitnya PSAP 

13 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

BLU menjadi penyebab utama muncul-

nya Permendagri nomor 79 Tahun 2018 

ini. 

Yuuk kita coba kenali Permendagri 

yang baru 

Substansi yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018  melipu�: 

1. SDM dan Remunerasi 

Mengatur tentang pejabat pengel-

ola dan pegawai BLUD, pembina 

dan pengawas BLUD dan remuner-

asi. 

2. Tahapan Penerapan BLUD 

Mengatur tentang persyaratan pen-

erapan BLUD melipu� persyaratan 

subtan�f, teknis dan administra�f. 

Selain itu juga diatur tentang 

permohonan, penilaian dan peneta-

pan penerapan BLUD. 

3. Struktur Anggaran BLUD 

Struktur anggaran BLUD melipu� 

pendapatan, belanja dan pem-

biayaan. Selengkapnya diatur ten-

tang sumber pendapatan, jenis-jenis 

belanja dan penerimaan/ penge-

luaran pembiayaan.  

4. Perencanaan dan Penganggaran 

BLUD 

UPT Dinas/Badan Daerah yang men-

erapkan BLUD menyusun RBA yang 

mengacu pada Renstra. RBA yang 

disusun melipu�: 

 ringkasan dan rincian pendapa-

tan, belanja dan pembiayaan 

 perkiraan harga 

 besaran persentase ambang 

batas 

 perkiraan maju 

5. Pelaksanaan Anggaran BLUD 

BLUD menyusun DPA berdasarkan 

RUBRIK	AN	

PERMENDAGRI 61/2006 PERMENDAGRI 79/2018 
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Perda tentang APBD yang di-

ajukan kepada PPKD. DPA memuat 

pendapatan, belanja dan pem-

biayaan. 

6. Pengelolaan Belanja BLUD 

Pengelolaan belanja BLUD diberikan 

fleksibilitas dengan memper�m-

bangkan volume kegiatan pelayanan 

yaitu terhadap belanja BLUD yang 

bersumber dari pendapatan BLUD. 

7. Pengelolaan Barang 

Mengatur tentang pengadaan ba-

rang/jasa BLUD dan pengelolaan ba-

rang. 

8. Tarif Layanan BLUD 

Tarif layanan dihitung berdasarkan 

perhitungan biaya per unit layanan 

dan hasil per investasi dana yang dihi-

tung dengan akuntansi biaya. Tarif 

layanan diatur dengan Perda dan 

disampaikan kepada Pimpinan DPRD. 

9. Piutang dan Utang/Pinjaman BLUD 

Mengatur tentang penagihan dan 

penghapusan piutang serta utang/

pinjaman jangka pendek dan jangka 

panjang. 

10. Kerjasama BLUD 

BLUD dapat melakukan kerjasama 

dengan pihak lain untuk meningkat-

kan kualitas dan kuan�tas pelayanan 

berdasarkan prinsip efisiensi, efek�vi-

tas, ekonomis dan saling 

menguntungkan. 

11. Investasi, SILPA dan Defisit Anggaran 

BLUD 

BLUD dapat melakukan investasi 

(jangka pendek) selama �dak meng-

ganggu likuiditas keuangan BLUD. 

Pengelolaan investasi diatur dengan 

Perkada. 

SILPA dapat digunakan pada tahun 

berikutnya melalui mekanisme APBD. 

12. Penyelesaian Kerugian 

Penyelesaian kerugian sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

mengenai penyelesaian kerugian 

negara/daerah. 

13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Laporan keuangan BLUD disusun ber-

dasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP). Laporan keuangan 

BLUD melipu� Laporan Realisasi Ang-

garan (LRA), Laporan Perubahan SAL, 

Neraca, Laporan Operasional (LO), 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan 

Keuangan 

14. Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan terdiri atas sosialisasi, 

supervisi, bimtek dan asistensi. Pem-

binaan dan pengawasan dilakukan 

oleh Inspektorat Jenderal, Gubernur 

(BLUD Provinsi) dan Bupa�/Walikota 

(BLUD Kabupaten/Kota). 

14. Pencabutan Penerapan BLUD 

Mengatur tentang tata cara pencabu-

tan status BLUD. 

Sedangkan perbedaan Permendagri 
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Nomor 79 Tahun 2018 dengan 

Permendagri Nomor 61 Tahun 2006 

yang harus kita cerma� antara lain 

sebagai berikut: 

No Uraian Permendagri 61/2006 Permendagri 79/2018 

1 Ketentuan Dewan 
Pengawas 

Jumlah anggota Dewan 
Pengawas sebanyak 3 atau 5 
orang memper�mbangkan nilai 
omzet tahunan sesuai LO, mengi-
ku� peraturan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan 

Jumlah anggota Dewan 
Pengawas sebanyak 3 atau 5 
sesuai nilai omzet atau nilai 
aset yang telah ditentukan 
pada pasal 16 

2 Is�lah perencanaan 
lima tahunan 

Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rencana Strategis (Renstra) 

3 Status BLUD BLUD bertahap dan BLUD penuh BLUD 

4 Standar akuntansi Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) 

Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP) 

5 Jenis laporan keu-
angan 

Neraca, Laporan Operasional 
(LO), Laporan Arus Kas, Catatan 
atas Laporan Keuangan 

Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA), Laporan Perubahan SAL, 
Neraca, Laporan Operasional 
(LO), Laporan Arus Kas, 
Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE), Catatan atas Laporan 
Keuangan 

6 Periode pelaporan Triwulan, semesteran dan ta-
hunan 

Semesteran dan tahunan 

7 Evaluasi dan 
penilaian kinerja 

Dilakukan se�ap tahun oleh 
Kepala Daerah/ Dewan Pengawas 

Tidak diatur pada pasal 
tersendiri, tetapi menjadi salah 
satu tugas Dewan Pengawas 

Terhadap poin 4 di atas, yaitu peru-
bahan dari SAK menjadi SAP, maka 
cukup dengan aplikasi SIMDA hampir 
semua laporan keuangan yang harus 
dibuat oleh rumah sakit BLUD dapat 
diakomodir. Rumah sakit BLUD hanya 
�nggal membuat Laporan Arus Kas 
dan Laporan Perubahan Saldo Ang-
garan Lebih karena memang rumah 
sakit BLUD dianggap sebagai SKPD 

(en�tas akuntansi). Sangat mungkin ke 
depannya aplikasi SIA BLUD �dak 
digunakan lagi, dan bahkan mungkin 
penatausahaan laporan keuangan ru-
mah sakit BLUD akan berpindah di-
tangani oleh bidang APD. Who knows? 
Hehe.. Nah, itulah perkembangan per-
aturan tentang BLUD yang dapat kami 
bagikan. Semoga bermanfaat. We’re 
one!  

- AnS  
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#Penilaian secara mandiri (self assessment) bertujuan agar APIP dapat 
mengenali area yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kapabilitasnya. 
BPKP dalam hal ini melakukan penjaminan kualitas (QA) terhadap proses terse-
but dan melakukan monitoring atas kapabilitas APIP 

INFOGRAFIS	P3A	
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Hellow! Jumpa lagi di Parmin edisi 

penghujung tahun 2018. Menjelang per-

gan�an tahun, mari sejenak kita menghen-

ingkan cipta untuk mengenang jasa para 

pahlawan, eh bukan ding, maksudnya 

mengenang alias flashback kegiatan yang 

telah dilakukan oleh warga P3A selama 

tahun 2018 ini. Selain berjibaku dengan 

pencapaian level kapabilitas APIP (sesuai 

target RPJMN 2015-2019) yang menguras 

energi, pikiran, esmosi jiwa raga, bidang 

P3A juga menjalani ru�nitas menyusun 

laporan-laporan seabrek (lebih lengkapnya 

bisa dibaca di Parmin edisi sebelumnya), 

serta di akhir tahun beberapa personil P3A 

diterjunkan ke BPKP Pusat dalam rangka 

penyusunan PKPT Perwakilan BPKP DIY 

Tahun 2019 dan Manajeman Data Hasil 

Pengawasan (MDHP). Nah, untuk Parmin 

edisi kali ini, penulis akan fokus tentang 

pencapaian target level kapabilitas 

APIP di wilayah kerja Perwakilan 

BPKP DIY.  

Dengan target 12 APIP meraih level 

3, kami menyadari bahwa beban 

pekerjaan di tahun ini terasa lebih 

berat jika dibandingkan dengan be-

rat badan kami #eh, maksudnya 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

Berbagai strategi dijalankan untuk 

pencapaian target tersebut, mulai 

dari gencar melaksanakan bimb-

ingan teknis sedari awal tahun kepa-

da APIP agar dapat mencapai level 3, 

pelaksanaan PPM, diskusi antar �m, 

bahkan beberapa personil bidang 

P3A sempat dikirim untuk mengiku� 

diklat agar memiliki persamaan persepsi 

serta kapasitas yang cukup baik dalam 

melaksanakan Quality Assurance (QA) pen-

ingkatan kapabilitas APIP ini. Di tahun ini 

pula, Perwakilan BPKP DIY mengadakan 

workshop audit kinerja bagi APIP sebagai 

salah satu upaya percepatan pencapaian 

level 3 kapabilitas APIP, serta turut ber-

peran ak�f dalam kegiatan AAIPI Wilayah 

DIY. Komunikasi dengan APIP juga intens 

dilakukan melalui media whatssap grup 

kapabilitas APIP dan pintu bidang kami 

selalu terbuka apabila ada APIP yang ingin 

berkonsultasi secara langsung ke kantor 

Perwakilan BPKP DIY.  

Untuk mencapai level 3 penuh tanpa cata-

tan apapun, hasil QA perwakilan akan di-

reviu oleh �m pusat. Nah, untuk 

menyamakan penilaian terhadap hasil QA 

peningkatan kapabilitas APIP oleh perwaki-

18 

Kaleidoskop P3A 2018  

RUBRIK	P3A	



Paris Mini Edisi IVTahun 2018 
19 

lan maka rendal menggunakan tools yang 

disebut da�ar uji. Da�ar uji ini disusun 

per elemen dengan menampilkan infor-

masi mengenai level, Key Process Area 

(KPA), da�ar uji (mengacu pada Buku Saku 

Panduan Prak�s Permasalahan, Penyebab 

dan Saran untuk PK APIP), dokumen pen-

dukung, referensi nomor pernyataan serta 

link dokumen. Nan�nya setelah dokumen 

sesuai da�ar uji dinyatakan komplit oleh 

�m reviu, maka babak selanjutnya hasil 

QA akan diajukan untuk dipaparkan di 

hadapan Depu� Kepala BPKP Bidang 

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah. Nah, sekarang terbayang kan bah-

wa untuk menjamin kualitas laporan pen-

ingkatan kapabilitas APIP level 3 (L3) 

membutuhkan proses yang panjang dan 

berliku.  

Di tahun 2018 ini telah dilaksanakan reviu 

serentak atas QA peningkatan kapabilitas 

APIP sebanyak 2 kali. Reviu serentak jilid 

pertama diselenggarakan pada bulan Sep-

tember bertempat di kantor Perwakilan 

BPKP Provinsi Jawa Tengah. Pada reviu 

jilid ini, Perwakilan BPKP DIY mengajukan 

2 APIP untuk L3, yaitu Inspektorat Kabu-

paten Gunungkidul dan Inspektorat Kabu-

paten Magelang. Dari hasil reviu 

menggunakan da�ar uji, kedua APIP terse-

but masih harus melengkapi kekurangan 

dokumen untuk mencapai level 3 sebelum 

nan�nya dipaparkan di hadapan Depu� 

PKD.  

Reviu serentak jilid kedua diselenggarakan 

pada bulan November bertempat di Hotel 

Alana Sentul, Kabupaten Bogor. Kali ini 

Perwakilan BPKP DIY mengajukan 4 APIP 

untuk L3, yaitu Inspektorat Daerah Is-

�mewa Yogyakarta, Inspektorat Kota Yog-

yakarta, Inspektorat Kabupaten Sleman, 

dan Inspektorat Kabupaten Bantul. Dari 

hasil reviu serentak kali ini Inspektorat 

Kabupaten Sleman berhasil menyabet lev-

el 3 penuh dan saat ini sudah terbit SP 

Depu�, sedangkan 3 APIP lainnya masih 

harus melalui proses pemaparan di hada-

pan Depu� PKD. 

Lalu bagaimana dengan nasib 6 APIP 

lainnya? Saat ini, Perwakilan BPKP DIY te-

lah menyelesaikan pekerjaan lapangan QA 

atas Inspektorat Kabupaten Cilacap dan 

Inspektorat Kabupaten Purworejo. Se-

dangkan untuk Inspektorat Kabupaten 

Kebumen, Inspektorat Kota Magelang, 

Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dan 

Inspektorat Kabupaten Klaten sedang da-

lam proses dilakukan QA. Nan�nya, se-

bagaimana APIP yang telah di-QA terlebih 

dahulu, 6 APIP ini masih harus melewa� 

babak panjang yang sudah dijelaskan tadi.  

Demikian kisah perjalanan para warga 

bidang P3A di tahun 2018 yang penuh ke-

jutan spektakuler ini. Alhamdulillah semua 

telah terlewa� dengan baik, walaupun 

penulis sendiri masih memiliki tunggakan 

KKA. Hiks.. #curcol. Selamat menyongsong 

pergan�an tahun! Tetap sehat dan tetap 

semangat!!! Mari kita hadapi target-target 

2019. Maju teruuuss BPKP DIY. Dahsyat 

dahsyat dahsyat!!! 
-iv1 
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#Evaluasi tata kelola atas Peningkatan Produksi Pangan khususnya Padi yang di 
danai dari DIPA APBN Tahun 2018 dalam rangka memberikan rekomendasi 
strategis bagi pemerintah. 

INFOGRAFIS	IPP	
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Apa yang terpikir di benak kita ke�ka 

mendengar Bidang Inves�gasi? Sebagian 

orang mengira bahwa tugas Bidang In-

ves�gasi itu berat seper� misalnya 

penugasan audit inves�gasi, perhi-

tungan keuangan negara, penanganan 

hambatan kelancaran pembangunan, 

atau jenis penugasan lain yang berat-

berat pokoknya. Padahal sebenarnya 

Bidang Inves�gasi �dak hanya 

melakukan pengawasan represif seper� 

penugasan-penugasan di atas, namun 

ada juga pengawasan yang sifatnya pre-

ven�f  yang berfungsi 

untuk pencegahan.  

Pada Bulan September-

Oktober 2018, Bidang Inves�gasi 

melakukan berbagai kegiatan 

pengawasan preven�f diantaranya 

kegiatan Masyarakat Pembelajar An� 

Korupsi (MPAK) dan Fraud Risk Assess-

ment (FRA). Untuk kegiatan MPAK 

sendiri telah dibahas di edisi Parmin 

sebelumnya. Nah, edisi Parmin kali ini, 

kita akan membahas tentang kegiatan 

FRA yaitu menilai risiko kecurangan atas 

suatu kegiatan dengan maksud untuk 

pencegahan dan penanggulangan 

kecurangan antara lain �ndak korupsi.  

Pencegahan Kecurangan  

melalui Fraud Risk Assessment 

RUBRIK	INV	
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Berkaitan dengan kegiatan pencegahan 

dan penanggulangan korupsi, Pemerintah 

telah menerbitkan berbagai kebijakan 

antara lain:  

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 

2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menen-

gah Tahun 2012-2014.  

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pember-

antasan Korupsi.  

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pen-

ingkatan Kualitas Sistem Pengendali-

an Intern Dan Keandalan Penyeleng-

garaan Fungsi Pengawasan Intern 

Dalam Rangka Mewujudkan Kese-

jahteraan Rakyat. 

Meskipun telah ada kebijakan pencega-

han dan penanggulangan korupsi, perma-

salahan terkait penyimpangan dalam 

pengelolaan keuangan (korupsi/fraud) 

dan hambatan dalam kelancaran pem-

bangunan masih sering terjadi, misalnya: 

1. Kasus berindikasi �ndak pidana 

korupsi. Pada periode tahun 2012-

2016 (sd April 2016) se�daknya ter-

pantau sebanyak 3.215 kasus 

penyimpangan (�ndak pidana 

korupsi) dengan nilai kerugian 

Rp15,50 trilyun atau rata-rata se�ap 

kejadian penyimpangan senilai Rp 

4,96 milyar (LHAI dan LHAPKKN 2012-

2016 BPKP, diolah). 

2. Kelemahan siklus pengelolaan keu-

angan daerah. Berdasarkan kajian 

dan evaluasi atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dan pem-

bangunan daerah tahun 2011-2014 

yang dilaksanakan BPKP bersama KPK 

melalui kegiatan koordinasi dan su-

pervisi pencegahan korupsi 

(Korsupgah), ditemukan kelemahan 

sejak tahapan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, hingga 

monitoring dan evaluasi. Kelemahan 

perencanaan terjadi sebanyak 293 

kejadian pada 51 kabupaten/kota. 

Berkaitan dengan pencegahan 

kecurangan dan hambatan kelancaran 

pembangunan, Bidwas Inves�gasi Per-

wakilan BPKP DIY melakukan kegiatan 

FRA dengan beberapa sasaran sebagai 

berikut: 

 

1. Kegiatan Program revitalisasi Sekolah 

Menengah Kejuruan pada Sekolah 

Kejuruan se-DIY. 
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2. Kegiatan Program revitalisasi SMK 

di PPPPTK Seni dan Budaya Yogya-

karta. 

3. Kegiatan Program Penanganan Da-

rurat Bencana serta Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 

D.I. Yogyakarta pada BPBD DIY. 

4. Kegiatan Program Prioritas Pem-

bangunan  Sarana dan Prasarana 

Pertanian Prioritas Perbaikan Data 

Sta�s�k Pangan pada BPS. 

5. Kegiatan Prioritas Rehabilitasi 

Jaringan Irigasi Tersier pada Ke-

menterian Pertanian. 

Kegiatan FRA dilaksanakan dengan 

metode Focus Group Discussion (FGD). 

Belum semua personil yang terlibat 

FGD memahami konsep risiko, sehing-

ga di awal diskusi �m BPKP memapar-

kan konsep risiko, penilaian risiko yang 

terdiri dari kriteria likelihood dan dam-

pak serta level risiko, pengendalian 

yang telah ada, serta bagaimana 

merancang mi�gasi selanjutnya.  

Ke�ka pelaksaaan FGD penilaian risiko, 

menjadi tantangan tersendiri bagi Tim 

BPKP untuk meyakinkan risiko ke �m 

FGD instansi karena pemahaman mere-

ka tentang risiko masih mengacu pada 

hal-hal yang telah terjadi. Untuk hal-hal 

yang belum pernah terjadi, mereka 

takut untuk menetapkan risikonya. 

Demikian pula ke�ka memberikan nilai 

risiko, mereka cenderung memberikan 

nilai keterjadian dan dampak yang ren-

dah. Yang menjadi kekhawa�ran mere-

ka adalah ke�ka hasil penilaian risiko 

tersebut menjadi cerminan pelaksa-

naan kegiatan selama ini. Akhirnya �m 

BPKP kembali harus meyakinkan kem-

bali konsep risiko dan konsep penilaian 

di se�ap penggalian risiko.  

Output dari kegiatan FRA ini adalah 

laporan FRA yang mengemukakan peta 

risiko dan mi�gasinya yang akan disam-

paikan ke ins�tusi terkait dan Depu� 

Bidang Inves�gasi. Penugasan ini dil-

aksanakan serentak di seluruh Perwaki-

lan BPKP. Hasilnya kemudian akan 

dikompilasi Depu� Bidang Inves�gasi 

untuk mendapatkan gambaran peta 

risiko secara nasional dan disampaikan 

ke ins�tusi terkait. Harapannya ins�tusi 

terkait tersebut dapat memahami po-

tensi-potensi risiko dan segera pro ak�f 

melaksanakan mi�gasinya sehingga 

dapat mengurangi �ndak kecurangan 

di masa yang akan datang.  

-Nis@ 
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INFOGRAFIS	INV	

#meningkatnya permintaan bimtek FCP dan WBK/WBBM menunjukkan se-
mangat integritas semakin mewarnai instansi pemerintah. 
Whistleblowing system merupakan upaya pengawasan dalam pencegahan 
korupsi. 
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WARNA	WARNI	
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SELAMAT	DATANG	
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Kalau kita jalan-jalan malam di sepu-

taran Jalan Mataram, Gondomanan, 

dan belakang Pasar Beringharjo, co-

ba deh sesekali perha�kan kabel-

kabel listrik di sepanjang jalan. Ada 

fenomena ribuan burung-burung 

kecil bertengger di sepanjang kabel 

listrik. Muncul perasaan trenyuh, 

jangan-jangan mereka bertengger 

is�rahat di sana karena jumlah 

pohon berkurang dan bergan� 

dengan bangunan. 

Ternyata, peris�wa ini adalah hal 

yang biasa terjadi �ap akhir tahun. 

Mereka adalah burung-burung dari 

beberapa daerah di belahan bumi 

bagian utara. Mereka mencari tem-

pat yang lebih hangat sekaligus men-

cari makanan karena di belahan 

bumi utara pada saat ini telah me-

masuki musim dingin. Burung-

burung ini ada yang ke Indonesia, 

Singapura, maupun Filipina. 

Burung-burung ini adalah jenis 

layang-layang api yang nama 

la�nnya adalah Hirundo Rus�ca. Na-

ma lainnya Barn Swallow dengan ciri 

tubuh bagian atas berwarna biru 

baja, dengan ekor panjang dan 

tubuh bagian bawah berwarna pu�h. 

Di lehernya terdapat bercak ke-

coklatan, dengan paruh dan kaki 

berwarna hitam. Jenis burung layang

-layang tersebut memang memiliki 

kemiripan dengan burung sri� dan 

burung walet, namun ke�ganya ber-

beda. 

Kawanan ini terbang melayang dan 

melingkar di udara. Mereka datang 

ke tempat yang belum berpenghuni 

dan �nggal berkelompok. Lokasi 

yang mereka cari adalah tempat 

yang luas memanjang dan bisa 

ditempa� satu rombongan, salah 

satunya ya di kabel listrik. Fenomena 

ini puncaknya terjadi pada bulan Ok-

SEPUTAR	JOGJA	
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tober dan November. Mereka 

kemudian akan kembali ke daerah 

bumi bagian utara pada bulan Maret 

atau April mendatang. Siklusnya, 

setelah kembali ke daerah asal, mere-

ka akan berkembang biak. Lalu sekitar 

bulan Juli, mereka sudah siap-siap ke 

daerah yang lebih hangat. 

Tidak cuma di Yogyakarta, ternyata 

ada wilayah lain yang juga menjadi 

tempat singgah burung layang-layang 

api. Kota-kota lain di Jawa seper� 

Kebumen, Gombong dan Purwokerto 

serta kota-kota be-

sar seper� Bandung, 

Medan, dan Banda 

Aceh juga menjadi 

tempat singgah bu-

rung ini.  

Kedatangan burung migran ini tentu 

meninggalkan kotoran di area per-

singgahannya, tetapi meskipun 

demikian ada juga dampak posi�fnya. 

Mereka akan memakan serangga per-

sawahan yang merugikan petani se-

hingga bisa menyeimbangkan popu-

lasi. Se�ap jam 4 pagi mereka mulai 

menyebar mencari serangga dan mal-

am harinya akan berkelompok lagi. 

Mengapa burung ini memilih daerah 

kota? Ternyata karena di tengah kota 

banyak lampu yang mengundang se-

rangga. Serangga itulah yang menjadi 

makanan burung-burung itu. Tak han-

ya itu, kehadiran mereka di kota juga 

diyakini sebagai bentuk perlindungan 

diri dari predator. Walaupun ken-

yataannya sebagian orang menjadi 

predator mereka di tengah kota. Ya, 

beberapa orang tampak menembaki 

burung-burung tersebut di malam 

hari dengan senapan angin. Per-

buruan burung yang sedang migrasi 

ini sebaiknya dilarang. Pasalnya ka-

wanan burung ini sebenarnya justru 

membantu pemberantasan hama dan 

hanya memakan insekta atau hama 

sehingga petani terbantu. Semacam 

simbiosis mutualisme. Mereka �dak 

perlu diusir. Toh �dak lama juga 

mereka �nggal di situ. Efek perburuan 

burung ini akan merugikan manusia 

sendiri karena dapat merusak 

ekosistem rantai makanan. 

Jadi sebagai warga Jogja yang terke-

nal ramah kepada para tamu, tak 

terkecuali tamu kecil si burung layang

-layang api, maka seharusnya kita 

sambut kedatangan mereka dengan 

tangan terbuka. Biarkan mereka ber-

tandang sejenak ke kota kita, turut 

serta menikma� hangatnya kota Jogja 

yang is�mewa, sampai kembali ke 

habitatnya di belahan bumi utara. 

Dan kelak, mereka akan kembali lagi 

berwisata ke Jogja dengan membawa 

serta anak-anaknya, terbang bermil-

mil jauhnya untuk kembali ke Jogja-

karta. 
-SiRo 
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Elephants & Rope  

A man passes many elephants, suddenly, he stopped and 

confused. He no�ced that the elephants were �ed by a 

rope which just very small. 

The man wondered why those large animals that he saw 

having no a�empt to escape, even though they were only 

bound by a small rope. 

It was clear that the elephants could run any�me and 

escape from that place, but they did not do that. 

A�er a few minutes of observing the unique behavior of 

the elephants, a coach approached. The coach said, “that 

the shackles of life ..” 

“What do you mean by the shackles of life?” he asked. 

The coach replied, “The elephants do you see already belt 

since they were li�le. The small rope is always capable to 

restrain them. When they grow up, they believe that they 

cannot escape from the rope. They believe that the exis�ng 

rope around their necks are s�ll able to hold them, so 

that’s the thing makes them surrender to escape. “ 

Hearing the coach explana�on, the man was amazed. He 

was understand that when we want to do something, we 

must con�nue to believe that we can do it, even though 

we’ve failed, we should not give up on the problem of life. 

 

Like the elephants, how many of us go through life hanging 

onto a belief that we cannot do something, simply because 

we failed at it once before? 

The message is: we should never give up the struggle in life 

 

 

 

 
Sumber: theunboundedspirit.com   -SiRo 

CORNER 

ENGLISH	
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Jono adalah seorang 

penari. Suatu hari 

Jono traveling keliling 

kampung. Kira-kira 

Jono naik apa 

ya…...? Kok kakinya 

kotor dan katanya 

kakinya capek. 

QUIZ 


