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We o�en have farewell moment because 

every "hallo" will eventually end up with 

"goodbye". It is just a ma�er of �me. 

It might be a short �me for us to know 

Mr. Mono, one and a half years. It feels 

like yesterday welcoming such a friendly 

and unpreten�ous person like Mr. Mono. 

Even from the first mee�ng, we already 

know that Mr. Mono is always cheerful 

and humble. Time goes by and we also know that he always has 

his spirit and is always agile. He was able to adapt quickly and has 

done his work well. Being the one who responsible for PARMIN is 

one of his duty in BPKP Jogja. He witness PARMIN's new look. He 

becomes father of PARMIN team, a father who is very close with 

his children. With Mr. Mono handling PARMIN, we doesn't feel 

like being supervised. But, somehow, Mr. Mono can encourage us 

to release PARMIN exactly when it's supposed to be released. 

Now, it's �me for Mr. Mono to con�nue his life journey. He is en-

tering the next step of his life and leaving PARMIN. It is so sad yet 

so happy. It is sad because we have to lose such a good friend and 

a responsible father of ours. But, it makes us happy and fla�ered 

because we are witnessing Mr. Mono entering his next carier 

step. 

Wish you all the best, Mr. Mono. We will always miss you. 

 

With love 

PARMIN 

ENGLISH CORNER For Mr. Mono, with Love 
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I s�lah Revolusi Industri ini sebenarn-

ya   lagi hits banget. Belakangan ini 

banyak yang membicarakan tentang 

revolusi industri 4.0.  Baik tokoh na-

sional, maupun tokoh internasional, 

berkali-kali ngomong soal “Bersiaplah 

menyongsong era industri 4.0” atau 

“Jangan sampai tergilas oleh industri 

4.0” atau “Kita harus bisa me-

manfaatkan fenomena Industri 4.0.” 

Bahkan dalam lingkungan kita is�lah 

“Auditor siap menyosong Era Revolusi 

Industri” Jadi, sebenarnya revolusi 

industri 4.0 itu apa?. Kenapa sudah 

yang ke empat, bagaimana yang per-

tama, kedua dan ke�ga? Apa hub-

ungannya dengan tugas kita sebagai 

auditor pemerintah?  

Di sini redaksi akan mencoba me-

maparkan tentang revolusi industri, 

mulai dari yang pertama, hingga yang 

keempat ini. Yuk, simak! 

Pertama, kita lihat dulu definisi dari 

revolusi industri itu sendiri. Revolusi 

industri secara simpel ar�nya ada-

lah perubahan besar dan radikal ter-

hadap cara manusia memproduksi 

barang. Di se�ap era perubahan ini 

selalu diiku� oleh perubahan dalam 

bidang ekonomi, poli�k, bahkan mili-

ter dan budaya.  

 

Revolusi Industri 1.0 

Revolusi industri pertama dimulai 

dengan ditemukannya dan 

digunakannya mesin uap dalam pros-

es produksi barang. Penemuan ini 

pen�ng sekali, karena sebelum adan-

ya mesin uap, kita cuma bisa mengan-

dalkan tenaga otot, tenaga air, dan 
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Anang Zaennudin Alfi, 

lahir di Bantul pada 18 

Oktober 1986. Ditem-

patkan di Bidang Inves-

�gasi. Sebelumnya ber-

tugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Kaliman-

tan Selatan. 

 

Sulistyo Tri Cahyono,  lahir 

di Surakarta pada 9 Februari 

1984. Sebelum pindah ke 

Perwakilan BPKP DIY, bertu-

gas di Perwakilan BPKP 

Provinsi Papua. 

 

 

Budi Darma,  lahir di Pur-

wokerto pada 25 Januari 

1965. Sebelumnya bertu-

gas di  Perwakilan BPKP 

Provinsi Papua.  

 

 

Fourita Mei Wida�, 

pekerja keras yang cer-

das dan handal ini �dak 

asing lagi  bagi warga 

BPKP DIY. Pegawai baru 

wajah lama, lahir di 

Purworejo 27 Mei 1975. 

Kembali menguatkan 

Bidang P3A BPKP DIY 

setelah bertugas di 

Depu� Perekonomian BPKP Pusat.  

 

Nur Fita Sari, ibu muda 

berputera 1 ini lahir di 

Purworejo pada 15 No-

vember 1988. Pidah ke 

Perwakilan BPKP DIY 

setelah sebelumnya ber-

tugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.  

 

Iwanto, pegawai baru 

wajah lama kelahiran 

Tegal 15 Mei 1976 ini 

kembali ke Perwaki-

lan  BPKP DIY setelah 

sebelumnya bertugas 

di Perwakilan BPKP 

Provinsi NTB. Hobby 

lari pagi, pernah ikut lomba lari marathon 

21K di Lombok. Saat ini ditempatkan di Bi-

dang P3A. 

 

Joni Cahyono, lahir di 

Purwokerto pada 28 

Januari 1962. Sebelum 

pindah ke Perwakilan 

BPKP DIY, berstatus se-

bagai pegawai di Per-

wakilan BPKP Provinsi 

Papua. 

 

Selamat  datang, selamat bergabung dengan 

punggawa BPKP DIY. Ide-ide segar dan warna 

baru untuk kemajuan BPKP DIY selalu dinan�-

kan. 

SEKAPUR SIRIH 
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tenaga angin untuk menggerakkan apa-

pun.  

Dengan ditemukannya mesin uap ter-

jadi penghematan biaya dalam jumlah 

luar biasa di bidang produksi, trans-

portasi, bahkan militer. Barang-barang 

yang diproduksi menjadi jauh lebih 

banyak, lebih murah, dan lebih mudah 

didapat. Revolusi industri ini juga men-

gubah masyarakat dunia, dari masyara-

kat agraris di mana mayoritas masyara-

kat bekerja sebagai petani, menjadi 

masyarakat industri.  

Revolusi Industri 2.0 

Revolusi industri pertama memang 

pen�ng dan mengubah banyak hal. 

Revolusi industri kedua yang terjadi di 

awal abad ke-20. Saat itu, produksi me-

mang sudah menggunakan mesin. 

Tenaga otot sudah digan�kan oleh me-

sin uap, dan kini tenaga uap mulai di-

gan�kan dengan tenaga listrik dan ban 

berjalan. Dengan adanya ban berjalan 

proses produksi di pabrik mulai 

memproduksi secara massal 

(mass produc�on). Serta perubahan 

dari masyarakat agraris menjadi 

masyarakat industri boleh dibilang jadi 

komplit. 

Revolusi Industri 3.0 

Revolusi industri ke�ga mulai terjadi 

perubahan dimana abad industri pelan-

pelan berakhir, abad informasi dimulai. 

Kalau revolusi pertama dipicu oleh me-

sin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban 

berjalan dan listrik, revolusi ke�ga 

dipicu oleh mesin yang bergerak, yang 

berpikir secara otoma�s: komputer 

dan robot. Seiring dengan kemajuan 

komputer, kemajuan mesin-mesin yang 

bisa dikendalikan komputer tersebut 

juga meningkat. Revolusi ini mengubah 

dari ekonomi industri menjadi ekonomi 

informasi. Dimana terjadi perubahan 

dari data analog menjadi data digital. 

Sisi nega�fnya, digitalisasi, komput-

erisasi membuat kejahatan-kejahatan 

baru muncul: penipuan menggunakan 

komputer. 

Revolusi Industri 4.0 

Konsep “Industri 4.0” pertama kali 

digunakan di publik dalam pameran 

industri Hannover Messe di kota Han-

nover, Jerman di tahun 2011. Revolusi 

industri 4.0 ini menggunakan komputer 

dan robot ini sebagai dasarnya. Jadi, 

kemajuan apa saja yang muncul di 

dunia komputer kita akhir-akhir ini? 

Kemajuan yang paling terasa adalah 

internet. Semua komputer tersambung 

ke sebuah jaringan bersama. Komputer 

juga semakin kecil sehingga bisa men-

jadi sebesar kepalan tangan kita, 

makanya kita jadi punya smartphone.  
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Ariesan� Suryaningrum, Ibu 

can�k kelahiran Purwokerto  

22 Maret 1973 ini kembali 

berkiprah di Perwakilan BPKP 

DIY setelah  bertugas di 

Depu� Perekonomian BPKP 

Pusat.  

Yunita Evi Kurniasari, 

lahir di Sukoharjo pada 

20 Juni 1988 ini sebelum 

mutasi ke Perwakilan 

BPKP DIY, bertugas di 

Perwakilan BPKP Sulawe-

si Tenggara. 

Zulita Dyah Shintan-

ingrum, Ibu berputri satu 

yang biasa disapa Shinta 

ini lahir di Jepara pada 24 

April 1989. Mutasi ke Per-

wakilan BPKP DIY setelah 

sebelumnya bertugas di 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Muhammad Agus, lahir di Lam-

pung  pada 10 Agustus 1973. 

Sebelum pindah ke Perwakilan 

BPKP DIY, bertugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Retno Banar-

�, Ibu berparas 

can�k berputra satu ini lahir 

di Magelang pada 26 Oktober 

1989. Sebelum mutasi  ke 

Perwakilan BPKP DIY, bertu-

gas di Perwakilan BPKP 

Provinsi Bangka Belitung. 

Wista Dyan Pras�wi, lahir 

di Yogyakarta pada 26 Ok-

tober 1987.Saat ini Wista 

ditempatkan di Bidang IPP. 

Sebelumnya bertugas di 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Rumba� 

Argo, lahir di  Kediri pada 

25 Januari 1987. Ibu 

berputra 3 ini sebelum 

pindah ke Perwakilan 

BPKP DIY, bertugas di 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Ahmad Saifudin, ke-

lahiran Sleman 17 Sep-

tember 1989. Pria yang 

biasa dipanggil Udin ini 

tak lain adalah suami dari 

Retno Banar�. Pindah ke 

Perwakilan BPKP DIY 

setelah sebelumnya bertugas di Biro Kepega-

waian dan Organisasi BPKP Pusat.  

Nur Aulia, Ibu muda berpu-

tra satu ini lahir di  Sema-

rang  17 Oktober 1989. 

Ahli di bidang IT. Sebe-

lum mutasi ke Perwaki-

lan BPKP DIY, Aulia ber-

tugas di 

Pusinfowas 

BPKP. 

Hani Zulnia�, lahir di Jakarta 

pada  21 Mei 1987. Sebelum 

pindah ke Perwakilan BPKP 

DIY,  bertugas di Biro Kepega-

waian dan Organisasi BPKP. 
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Tantangan Auditor Internal di Era Rev-

olusi Industri 4.0 

Kehadiran Revolusi Industri 4.0 sendiri 

membawa perubahaan pada 

penyesuaian pekerjaan pada manusia, 

mesin, teknologi dan proses di 

berbagai bidang profesi, termasuk 

profesi akuntan. Revolusi Industri 

menuntut profesi akuntan untuk me-

nyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi informasi dan big data.  

Tantangan akuntan profesional saat ini 

adalah bagaimana menjaga akuntabili-

tas bisnis dalam perkembangan 

teknologi dan inovasi yang semakin 

kompleks. Hal itu membuat banyak 

risiko belum dapat dipetakan. Misalnya 

bagaimana pengukuran aset konven-

sional akan bergeser ke arah penguku-

ran aset tak berwujud.  

Seorang akuntan harus profesional 

dengan meningkatkan keahl-

ian (mastering skills), memperluas wa-

wasan dan terbuka terhadap peru-

bahan dengan tetap mempertahankan 

nilai dan e�ka yang baik. Sifat peker-

jaan auditor internal yang hanya se-

batas pada pemenuhan audit sudah 

�dak lagi memenuhi harapan mana-

jemen. Auditor internal �dak hanya 

sekedar menjadi penjaga yang 

menunggu hingga proses pemeriksaan 

dilakukan di tahap akhir, akan tetapi 

sudah sejak dari awal seharusnya audi-

tor internal dapat membantu memberi 

keyakinan dan masukan konsulta�f 

kepada manajemen secara independen 

untuk memas�kan bahwa keseluruhan 

proses telah berada pada jalur yang 

benar.  

Tuntutan ini mewajibkan auditor inter-

nal untuk �dak hanya memiliki keahl-

ian dalam bidang tertentu saja seper� 

audi�ng, keuangan, sumber daya 

manusia, dan sebagainya, tetapi juga 

diperlukan pengetahuan teknologi dan 

informasi mengiku� era revolusi indus-

tri yang suka �dak suka akan dihadapi. 

Pada akhirnya kualitas/kinerja auditor 

internal sangat dipengaruhi oleh �ng-

kat pengetahuan dan keahlian profe-

sional yang dimilikinya.  

Saat kemajuan teknologi dan informasi 

membawa masyarakat industrial 

menuju masyarakat informasi, sudah 

siapkah kita sebagai Auditor Internal 

Pemerintah mengawal akuntabilitas di 

Era Industri 4.0? 

 

-Nik- 
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Tahun 2019, Perwakilan BPKP DIY 

mendapat pasokan tenaga baru yang �dak 

tanggung-tanggung, jumlahnya 24 orang. 

Siapakah mereka? Yuk kita  berkenalan 

satu per satu… 

Ahmad Baihaqi, lahir di  

Semarang pada 14 

Maret 1971. Beliau 

mutasi dari Perwakilan 

BPKP Provinsi Riau ke 

Perwakilan BPKP DIY 

sebagai Kepala Sub Bagian 

Keuangan 

Bambang Kardiono, lahir 

di Surakarta pada 1 

Desember 1964. Beliau 

hijrah dari BPKP Pusat te-

patnya di  Kedepu�an 

Polhukam ke Perwakilan 

BPKP DIY sebagai Korwas Bidang IPP. 
 

Se�awan 

Wahyudiyono, lahir 

di Banjarmasin pada 

28 Oktober 1965. 

Beliau pindah dari 

Perwakilan BPKP 

Provinsi Jawa Barat ke 

Perwakilan BPKP DIY 

sebagai Korwas Bi-

dang Inves�gasi. 
 

Dede Suwanda, lahir di 

Jakarta pada 13 Novem-

ber 1966. Pindah dari 

Pusdiklatwas BPKP  ke 

Perwakilan BPKP DIY 

dan ditempatkan di 

Bidang P3A. 

Sudjatmi Hamumpuni, 

lahir di Madiun pada 7 

September 1965.  

Mutasi dari  Perwaki-

lan BPKP Provinsi 

Bengkulu ke Perwakilan 

BPKP DIY dan ditempatkan 

di Subbag Kepegawaian. 
 

Siswani Suratman, lahir 

di Purbalinnga pada 8 

Juni 1964. Mutasi ke 

Perwakilan BPKP DIY 

setelah sebelumnya ber-

tugas di Pewakilan BPKP 

Sulawesi Tenggara. 

Mokhamad Hasan Ri-

yadi, lahir di Bojonego-

ro pada 29 Maret 1960. 

Beliau kembali ke Yog-

yakarta setelah berklil-

ing di beberapa Per-

wakilan BPKP terakhir di 

Perwakilan BPKP Bangka Belitung. 
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Perubahan paradigma dalam penye-

lenggaraan Pemerintahan Desa seir-

ing ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, 

telah memberi kewenangan yang 

luas bagi Desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri dan 

melaksanakan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat desa.  

Oleh karenanya,  pemerintah desa  

di-

harapkan lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan 

berbagai sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk di dalamnya 

pengelolaan keuangan dan kekayaan 

milik desa. 

Peran besar yang diterima oleh desa 

disertai dengan tanggung jawab 

yang besar pula.  Pemerintah desa 

harus bisa menerapkan prinsip 

mendapatkan nilai 76 dengan predikat 

Cukup Sehat. Namun ada beberapa hal 

yang harus diperbaiki dalam pengel-

olaan KPN Karya Audita, antara lain pen-

yampaian laporan secara online harus 

dilakukan se�ap �ga bulan sekali. 

Dengan beberapa perbaikan diharapkan 

KPN Karya Audita dapat meraih nilai 

lebih �nggi dalam penilaian kesehatan di 

tahun-tahun berikutnya. 

Minat anggota KPN Karya Audita ter-

hadap pelaksanaan rapat anggota cukup 

besar, sehingga dalam RAT KPN Karya 

Audita Tahun Buku 2018 dihadiri oleh 90 

orang anggota dari total 134 anggota 

(69%). RAT Tahun 2019 merupakan RAT 

kedua untuk kepengurusan periode ta-

hun 2017 – 2019 serta merupakan RAT 

yang ke�ga yang dapat diselenggarakan 

secara tahunan sejak tahun 2017. 

Sejak tahun 2017 hingga 2019, dibawah 

pimpinan ketua koperasi, Sidik Wardaya, 

pengelolaan KPN Karya Audita semakin 

ter�b, rapi, dan akuntabel.    

Pada Tahun Buku 2018 KPN Karya Audita 

membukukan SHU sebesar 

Rp176.982.216,57, naik sebesar 6,46% 

dari tahun 2017 sebesar 

Rp166.235.582,38.  Dari SHU tersebut, 

50%-nya dibagikan kepada para ang-

gotanya.  

Koperasi Karya Audita adalah milik se-

luruh warga Perwakilan BPKP DIY. Jadi, 

maju atau �daknya koperasi ini, sangat 

bergantung kepada keak�fan kita se-

bagai anggota. Agar koperasi kita se-

makin maju, perlu komitmen bersama 

dengan par�sipasi secara ter�b baik me-

lalui unit usaha simpan pinjam maupun 

unit usaha toko.  

Ayo beramai-ramai belanja di toko Karya 

Audita, bisa dengan membayar tunai 

atau kredit. Di sana  ada petugas toko 

yang menurut berbagai sumber cukup 

ramah, ramai, dan sumeh... me-

nyenangkan. Dan jangan sungkan 

mengajukan kredit di Koperasi Karya 

Audita. Cukup mudah, cepat dan ramah 

layanannya. Bonusnya nan�, SHU yang 

jumlahnya cukup membuat kita 

tersenyum…  

-Siro- 

RUBRIK APD 
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Rapat yang paling dinan�-nan� oleh 

punggawa BPKP DIY adalah RAT alias 

Rapat Anggota Tahunan. Bagaimana 

�dak, rapat yang satu ini memanjakan 

para peserta rapat yang hadir. Peserta 

rapat �dak hanya mendapatkan jatah 

makan siang dan snack tetapi juga ada 

tambahan uang saku, bahkan lebih seru 

lagi ada doorprize dan yang paling di-

tunggu-tunggu adalah pembagian SHU. 

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pega-

wai Negeri (KPN) Karya Audita Perwaki-

lan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun Buku 

2018 digelar pada Jumat (29 Maret 

2018) di Aula Perwakilan BPKP D.I. Yog-

yakarta. Selain dihadiri oleh para pen-

gurus dan anggota, RAT juga dihadiri 

oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 

Perindustrian Kabupaten Bantul yang 

diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi 

Besari Setyowa� dan Ketua PKPRI Kota 

Yogyakarta yang diwakili oleh Sekretaris 

Suranto Yudobusono. 

Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 

mengapresiasi seluruh pengurus dan 

�m audit karena di tengah kesibukann-

ya masih menyempatkan diri untuk me-

nyusun laporan keuangan dan me-

nyelesaikan audit secara tepat waktu. 

Bahkan KPN Karya Audita meraih predi-

kat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

atas Laporan Keuangan Tahun 2018. 

Kepala berharap dari tahun ke tahun 

pengelolaan KPN Karya Audita semakin 

baik dan semakin mampu me-

nyejahterakan anggotanya.  

Ucapan selamat kepada seluruh dewan 

pengawas, pengurus, dan anggota juga 

disampaikan oleh Kepala Bidang 

Koperasi Dinas Koperasi dan UKM dan 

Perindustrian Kabupaten Bantul  karena 

telah berhasil menyelenggarakan RAT 

secara tepat waktu. Dari penilaian 

kesehatan, KPN Karya Audita 
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akuntabilitas dalam tata pemerinta-

hannya, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan desa dapat diper-

tanggungjawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentu-

an yang berlaku.  

Alokasi dana ke desa yang besar 

dan jenis pelaporan yang beragam 

mengakibatkan munculnya ��k-��k 

kri�s dalam pengelolaan keuangan 

desa. Hal ini menuntut tanggung 

jawab yang besar dari Aparat 

Pemerintah Desa.  

Untuk itu, Pemerintah Desa harus 

bisa menerapkan prinsip akuntabili-

tas dalam pengelolaan keuangan 

desa, dimana seluruh kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa harus dapat dipertanggungja-

wabkan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan sehingga ter-

wujud tata kelola pemerintahan 

desa yang baik (Good Village Gov-

ernance). Beberapa indikator tata 

kelola pemerintahan desa yang baik 

diantaranya adalah: 

1. Tata Kelola Keuangan Desa 

yang baik; 

2. Perencanaan Desa yang 

par�sipa�f, terintegrasi dan 

selaras dengan perencanaan 

daerah dan nasional;  

3. Berkurangnya penyalahgunaan 

kekuasaan/ kewenangan yang 

mengakibatkan permasalahan 

hukum; dan  

4. Mutu pelayanan kepada 

masyarakat meningkat. 

Untuk dapat menerapkan prinsip 

akuntabilitas tersebut, diperlukan 

berbagai sumber daya dan sarana 

pendukung, diantaranya sumber 

daya manusia yang kompeten, 

prosedur dan dukungan sarana  

prasarana dalam pengelolaan keu-

angan, dukungan teknologi infor-

masi yang memadai dan andal. Na-

mun demikan dilihat dari kondisi 

yang ada saat ini, sumber daya Desa 

dinilai belum memadai sehingga 

banyak pihak mengkhawa�rkan 

pelaksanaan Undang-Undang Desa 

tersebut. Selain itu belum kri�snya 

masyarakat menyebabkan ku-

rangnya kontrol atas pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja 

JOGJA MILIK KITA 
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desa.  

Besarnya Dana Desa yang harus 

dikelola dengan baik agar �dak men-

jadi bencana khususnya bagi apara-

tur pemerintah desa. Fenomena pe-

jabat daerah yang tersangkut kasus 

hukum jangan sampai terulang kem-

bali dalam skala pemerintahan desa. 

Aparatur Pemerintah Desa dan Ba-

dan Permusyawaratan Desa (BPD) 

harus memiliki pemahaman atas per-

aturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya, serta memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan 

akuntansi dan atau pembukuan.  

Oleh karena itu, sebagaimana dia-

manatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah dalam hal ini Kementeri-

an Dalam Negeri, Kementerian Keu-

angan, Kementerian Desa Pem-

bangunan Daerah Ter�nggal dan 

Transmigrasi, Pemerintah Provinsi,  

Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kecamatan diharapkan dapat lebih 

mengefek��an perannya masing-

masing dalam melakukan 

pengawasan dan pembinaan pengel-

olaan keuangan desa. 

KPK pun telah mengkaji beberapa 

kelemahan Dana Desa, antara lain 

dalam hal koordinasi, pemahaman 

teknis, ke�dakcukupan sumber daya, 

lemahnya kompetensi dan �dak 

adanya infrastruktur pendukung.  

KPK melihat beberapa ��k-��k kri�s 

yang mengakibatkan penyimpangan 

sering terjadi terutama pada sektor 

kepen�ngan pencairan loan, evaluasi 

dilakukan untuk iden�fikasi gap an-

tara rencana dan progres dari pro-

gram pencegahan stun�ng. Hal ini 

perlu dilakukan untuk mendorong 

keberhasilan pencapaian program 

melalui pemberian rekomendasi 

strategis. Ada 5 pilar yang menjadi 

ruang lingkup evaluasi stun�ng, yai-

tu: 

1. Komitmen dan visi kepemimpi-

nan. 

2. Kampanye nasional dan komu-

nikasi perubahan perilaku. 

3. Konvergensi porgram pusat, dae-

rah, dan desa. 

4. Ketahanan pangan dan gizi. 

5. Pemantauan dan evaluasi. 

Namanya pencegahan, harus ada hal

-hal yang dilakukan agar stun�ng 

bisa ditekan seminimal mungkin. 

Is�lahnya intervensi. Nah, intervensi 

ini dilakukan dari beberapa kemen-

terian dan lembaga yang melipu�: 

1. Intervensi gizi spesifik 

Pencegahan stun�ng ini efek�f 

dilakukan dalam 1000 hari per-

tama kehidupan seorang anak, 

dimulai dari dalam kandungan 

hingga usia 2 tahun. Oleh karena 

itu, intervensi dilakukan mulai dari 

remaja putri atau wanita usia sub-

ur. Harapannya ke�ka kelak mem-

iliki anak, seorang ibu telah mem-

iliki cukup ilmu untuk mencegah 

anaknya mengalami stun�ng. Mu-

lai dari pemberian suplemen tam-

bah darah, pemberian makanan 

tambahan, hingga imunisasi dil-

akukan. Informasi ini sebenernya 

pen�ng ya buat para mahmud. 

Kalau para mahmud mau tau lebih 

lengkapnya, baca pedoman evalua-

si stun�ng yak buibuuu. Mahmud 

be like: situ becanda? 

2. Intervensi gizi sensi�f 

 Intervensi ini dilakukan antara 

lain dalam hal penyediaan air mi-

num dan sanitasi yang layak, 

akses bantuan-bantuan dari 

pemerintah seper� PKH dan 

BPNT, hingga akses JKN dan KB. 

Inget ya buibuuu.. KB. Biar nggak 

tekdung �ap pindah bidang, hihi.. 

Dengan kegiatan evaluasi ini, hara-

pannya program pencegahan 

stun�ng bisa terlaksana dengan 

sukses sehingga tak ada lagi anak 

stun�ng di Indonesia. 

- nee - 
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pengadaan barang dan jasa, dengan 

modus pengadaan fik�f, atau kalau-

pun �dak fik�f, di-mark up. Selain itu, 

ditemukan juga penggunaan dana 

desa untuk kepen�ngan pribadi. 

BPKP sebagai mitra bagi Pemerintah 

Daerah termasuk di dalamnya Desa, 

ikut berperan ak�f dalam mengawal 

akuntabilitas Dana Desa. Sebagai 

contoh, pada tanggal 17 sampai 

dengan 26 Juni 2019 Perwakilan 

BPKP DIY bekerjasama dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Ka-

bupaten Cilacap telah melaksanakan 

Pela�han Pengelolaan Keuangan De-

sa sekabupaten Cilacap Tahun 2019. 

Peserta terdiri dari 300 orang, dari 

masing-masing desa 

dan kecamatan di ling-

kungan Kabupaten Ci-

lacap, tenaga ahli 

P3MD, perwakilan dari 

Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten 

Cilacap serta perwakilan 

dari Inspektorat Kabu-

paten Cilacap.  

Dengan Aplikasi Keuangan Desa di-

harapkan pemerintah desa dapat 

mewujudkan tata kelola keuangan 

desa yang bersih, ter�b, efek�f dan 

efisien. Proses pengawasan dan 

pemeriksaan pertanggungjawaban 

keuangan desa juga lebih mudah dit-

erapkan. KPK telah mengharuskan 

Pemerintah Desa khususnya di Kabu-

paten Cilacap pada Tahun Anggaran 

2018 sudah menggunakan aplikasi 

Siskeudes sampai dengan pelaporan. 

Aplikasi SISKEUDES dan kebijakan 

pengawasan menjadi harapan untuk 

mengatasi permasalahan dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

 

untuk verifikasi 3 DLI yaitu DLI 1, DLI 5, 

dan DLI 6. Sisanya? Tenaaang, serahkan 

ke pusat. 

DLI 1 adalah komitmen dari pemerintah 

kota/kabupaten dalam pelaksanaan 

konvergensi pencegahan stun�ng yang 

diwujudkan dalam bentuk penandatan-

ganan dokumen pakta integritas oleh 

bupa�/walikota. Bah! Apa pula konver-

gensi ini? Wah..jadi belajar EYD ini, 

gapapa yaa OOT dikit. Konvergensi ini 

maksudnya memusat. Yaitu penggabun-

gan atau pengintegrasian dari beberapa 

unsur untuk digunakan dan diarahkan 

ke dalam satu ��k tujuan. Bahasa sing-

katnya, lintas sektoral. Mulai dari 

kesehatan, pendidikan, sosial, dan se-

deret bidang lainnya. Jadi..Pemda nih 

yang harus mengkoordinir biar nggak 

yang satu lari ke sana, yang satu lari ke 

sini, yang lainnya lari di tempat, atau 

malah yang satunya lagi cuma duduk 

nontonin yang lagi lari-lari. 

DL 5 terkait capaian keluarga penerima 

manfaat BPNT (Bantuan Pangan Non 

Tunai). Jadi tentu saja �m harus 

melakukan wawancara terhadap para 

penerima manfaat dengan jumlah sam-

pel 8 desa. Berhubung penugasan ini 

dilaksanakan pas bulan Ramadhan, ten-

tunya pekerjaan wawancara sekian 

puluh orang dari masing-masing desa 

menjadi pekerjaan yang cukup menan-

tang (baca: mengakibatkan haus daha-

ga).  

DL 6 adalah adanya peraturan terkait 

komunikasi perubahan perilaku dan 

komunikasi antarpersonal (Germas). 

Bukan perubahan perilaku dari yang 

awalnya care jadi cuek yah. Itu mah 

tanda-tanda dia nggak sayang lagi sama 

kamu. Eaaaa...eeaaa. Hus! Fokus! Mak-

sud dari perubahan perilaku ini adalah 

perilaku hidup sehat. Yang awalnya BAB 

di sungai, jadi di kamar mandi. Yang 

semula makan nasi sama garam doang 

plus parutan kelapa, jadi menu gizi 

seimbang. Ya, kira-kira begitulah. 

Sesuai da�ar kabupaten prioritas tahun 

2018 yang ditetapkan pemerintah, Per-

wakilan BPKP DIY melakukan penugasan 

baik verifikasi maupun evaluasi di 4 ka-

bupaten, yaitu: Kulonprogo, Klaten, 

Kebumen, dan Cilacap. Untuk penu-

gasan verifikasi DLI pencegahan stun�ng 

dilaksanakan tanggal 16-29 Mei 2019. 

Walaupun penugasan verifikasi belum 

selesai, sudah terbit ST untuk evaluasi 

stun�ng yang langsung dilaksanakan 

setelah cu� bersama idul fitri, yaitu 

tanggal 10-21 Juni 2019. Laris maniiis... 

Bye cu� lebaran! 

Untuk evaluasi stun�ng, beda lagi 

sasarannya. Jika verifikasi untuk 
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Setelah sekian lama dunia pendidi-

kan menjadi ak�vitas sehari-hari 

bagi para mahasiswa, �balah 

saatnya bagi mereka untuk mulai 

mengenal dunia kerja yang selama 

ini hanya sekedar menjadi bayan-

gan dan impian. Sudah menjadi 

kelaziman di berbagai perguruan 

�nggi untuk mengenalkan dunia 

kerja melalui program Prak�k Kerja 

Lapangan (PKL) maupun magang. 

Dunia kerja adalah jenjang beri-

kutnya yang akan segera mereka 

masuki selepas lulus dari perguru-

an �nggi. 

Salah satu instansi yang se�ap ta-

hunnya menerima mahasiswa PKL 

dan magang adalah Perwakilan 

BPKP D.I. Yogyakarta. Kehadiran 

para mahasiswa selalu disambut 

dengan baik karena kantor ini berk-

omitmen untuk menjadi instansi 

yang berkontribusi terhadap pen-

didikan generasi muda.  

Pada akhir Juni yang lalu, Perwaki-

lan BPKP D.I Yogyakarta menerima 

sepuluh mahasiswa dan mahasiswi 

magang yang berasal dari Universi-

tas Gadjah Mada (UGM) dan Uni-

versitas Muhammadiyah Yogyakar-

stun�ng sodara-sodara, tapi takdir 

#pukpuk. 

Yang jelas, kurang gizi ini membuat 

pertumbuhan pada anak terganggu 

sehingga �nggi badan anak lebih ren-

dah atau pendek (kerdil) dari standar 

usianya. Trus gimana dengan faktor 

gene�k atau keturunan? 

Nah..sebenernya nih ya, gene�k meru-

pakan faktor yang paling kecil 

pengaruhnya kalau dibandingkan 

dengan faktor perilaku, lingkungan 

(sosial, ekonomi, budaya, poli�k), dan 

pelayanan kesehatan. Jadi, stun�ng ini 

bisa dicegah sih seharusnya. Yang udah 

terlanjur pendek gimana dong? Sekali 

lagi, itu takdir, kawan #pukpuklagi. 

Yang bahaya sebenarnya bukan seka-

dar pertumbuhan fisik yang kurang 

maksimal sih ya, tapi juga perkem-

bangan otak jadi kurang op�mal.  

Di sini pemerintah Indonesia me-

mandang perlu untuk membuat pro-

gram khusus terkait pencegahan 

stun�ng sehingga pada bulan Agustus 

2018, Wakil Presiden Indonesia me-

luncurkan program Strategi Nasional 

Percepatan Pencegahan Stun�ng. Pro-

gram ini akan dilaksanakan dalam wak-

tu 4 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 

dengan 2021. Dalam rangka men-

dukung program pencegahan stun�ng, 

pemerintah Indonesia memanfaatkan 

instrumen Program for Result  (PforR) 

Bank Dunia. Ini adalah pinjaman lunak 

atau so� loan dari World Bank. Indone-

sia mendapat pinjaman cukup besar, 

yaitu USD 400 juta atau sekitar 5,8 T. 

Nah, sampai saat ini ternyata (dan 

alhamdulillah) World Bank masih mem-

percayai BPKP untuk melakukan 

berbagai kegiatan assurance terkait 

loan, termasuk program pencegahan 

stun�ng ini. Berdasarkan Loan Agree-

ment No. 8884 dan Surat Menteri Keu-

angan No. S716/MK.08/ 2018 tanggal 

24 September 2018, BPKP ditetapkan 

sebagai lembaga independen yang 

akan melakukan verifikasi. Kalau 

kegiatan assurance lain terkait loan 

yang sudah berjalan diantaranya ada 

PAMSIMAS, PKTD (Padat Karya Tunai 

Desa), dan DOISP (Dam Opera�onal 

Improvement and Safety Project). 

Kembali lagi ke stun�ng. BPKP 

melakukan 2 pekerjaan terkait hal ini, 

yaitu verifikasi dan evaluasi. Bedanya 

apa? Verifikasi terkait loan itu sendiri 

yaitu pencapaian DLI (Disbursement 

Linked Indicator) atau serangkaian tar-

get agar pendanaan dari World Bank 

dapat dicairkan. Total ada 10 DLI yang 

harus diverifikasi. Verifikasi ini dil-

aksanakan oleh BPKP Pusat dan juga 

BPKP Perwakilan. Untuk periode tahun 

2018, BPKP Perwakilan mendapat tugas 

RUBRIK TU 
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ta (UMY). Mereka melaksanakan 

magang mulai 1 Juli sampai dengan 

23 Agustus 2019 nan�. Mereka 

kemudian dibagi menjadi empat 

kelompok yang akan ditugaskan 

secara bergan�an ke bidang-bidang 

dan bagian. Tujuannya agar mereka 

mendapat pengalaman yang ber-

beda di �ap-�ap bidang dan bagian 

sehingga wawasannya semakin 

kaya. 

Keberadaan para mahasiswa ma-

gang ini diharapkan menumbuhkan 

simbiosis mutualisme bagi kedua 

belah pihak. Para mahasiswa dapat 

belajar dan memperoleh pengala-

man mengenai dunia kerja, se-

dangkan kantor mendapatkan tena-

ga bantuan melalui penugasan yang 

diberikan kepada mereka.   

Di sela-sela kegiatan magang, para 

dosen pembimbing dari kampus 

masing-masing berkunjung ke kan-

tor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakar-

ta. Selain untuk menyaksikan lang-

sung kegiatan mahasiswanya, kun-

jungan tersebut menjadi ajang sila-

turahmi dan bertukar pikiran 

dengan para pejabat di kantor Per-

wakilan BPKP D.I. Yogyakarta. 

Dengan demikian diharapkan akan 

muncul ide, gagasan, dan masukan 

dari kedua belah pihak yang akan 

menjadikan kegiatan PKL dan ma-

gang di kantor Perwakilan BPKP D.I. 

Yogyakarta lebih bermutu dan ber-

manfaat.  

 

-Noto- 

Beberapa waktu lalu kata BPJS men-

jadi trending topik di kantor kita. Bisa 

dibilang BPJS dikambing-hitamkan 

atas mundurnya beberapa target 

kinerja, termasuk terbitnya PARMIN 

tercinta. Masih terngiang kan kalimat 

ini, “iya nih...gara-gara BPJS”, atau, 

“Iyaa...masih BPJS, belum selese 

(*njuk nangis)”. Hayoo.. �m yang iku-

tan BPJS pas� pernah mengucapkan 

kalimat di atas paling nggak satu kali. 

Ngaku aja deh. Masa-masa hec�c 

BPJS ini berlangsung selama kurang 

lebih 5 bulan, mulai Desember 2018 

sampai sekitar April 2019. Apakah 

BPJS akan menjadi pekerjaan ru�n ke 

depannya? Entahlah. Hanya Tuhan 

dan Rendal yang tahu pas�, yang 

jelas kita hanya bisa pasrah, hehe.. 

Huru-hara terkait BPJS saat ini sudah 

mulai mereda dan posisinya mulai 

tergeser oleh topik lain. Ya, walaupun 

belum seper� BPJS yang menghe-

bohkan satu kantor, paling �dak topik 

baru ini viral di internal bidang IPP. 

Apa itu? Perkenalkan, Stun�ng. 

Kalo dari ar� katanya, stun�ng bisa 

diar�kan kerdil. Lebih lengkapnya, 

stun�ng ini adalah masalah kurang 

gizi kronis yang penyebabnya antara 

lain kurangnya asupan gizi, dan ini 

terjadi dalam waktu yang cukup la-

ma. Jadi bukan hanya karna nggak 

makan 2 hari trus bisa jadi stun�ng 

gitu ya gaees. Kalo itu mah efeknya 

paling laper doang, sukur-sukur �m-

bangan geser ke kiri, hehe. Oia, yang 

perlu digaris bawahi, stun�ng ini 

maksudnya yang terjadi pada anak-

anak yah, bukan pada orang dewasa. 

Trus yang udah dewasa dan merasa 

�nggi badannya kurang? Itu bukan 

RUBRIK IPP 
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Ke�ka kita mendengar “Fraud Risk 

Assessment”, terpikir di benak kita 

“apa bedanya dengan penilaian risiko 

dalam SPIP?” Penjelasan tersebut kita 

sampaikan saat paparan awal 

mengenai teori dan praktek FRA. FRA 

merupakan bagian dari sistem pen-

gendalian intern pemerintah (SPIP) 

pada unsur penilaian risiko, namun 

dalam FRA ini kita tekankan pada risi-

ko-risiko adanya kecurangan (fraud) 

dimana risiko ini jarang sekali digali 

ke�ka kita melakukan bimtek SPIP - 

penilaian risiko. Bimtek SPIP merupa-

kan domain tugas bidang APD, se-

dangkan FRA merupakan tugas dari 

bidang Inves�gasi. Apakah penugasan 

tersebut memang selayaknya berjalan 

masing-masing antara bidang APD 

dengan bidang Inves�gasi? 

Baiklah, kita cari jawabannya saat 

penugasan di lapangan berikut. 

 

Kegiatan FRA 

Bidang Inves�gasi BPKP DIY di bulan 

Juni dan Juli punya gawe berupa 

kegiatan FRA di berbagai Organisasi 

Pemerintah Daerah (OPD) yaitu se-

bagai berikut: 

1. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kab Klaten 

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kab Klaten 

3. Dinas Perhubungan Kab Sleman 

4. Dinas Pendidikan Kab Sleman 

5. Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kab Pur-

worejo 

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Pur-

worejo 

7. Bappeda Kab Kulon Progo 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pela�han Kab Kulon Progo 

 

Ruang lingkup FRA yaitu penilaian risi-

ko kecurangan dalam pengelolaan 

RUBRIK  INV 

petugas layanan informasi. Petugas 

layanan informasi menerima pe-

ngaduan dan mencatat dalam Reg-

ister Keberatan. 

Petugas layanan informasi 

menyampaikan surat keberatan 

kepada Staf PPID untuk disam-

paikan kepada PPID. PPID Perwaki-

lan BPKP DIY mengambil kebijakan 

guna menguatkan keputusan Staf 

PPID atau menggugurkannya. Jika 

PPID menggugurkan keputusan 

Staf PPID, informasi yang diminta 

segera diserahkan kepada pemo-

hon. Apabila PPID menguatkan 

putusan Staf PPID, maka dapat 

diberikan tanggapan atas kebera-

tan tersebut secara tertulis disertai 

alasan dan ditandatangani oleh 

Pimpinan Badan Publik. 

Jika pemohon tetap �dak puas, 

pemohon memiliki waktu 14 hari 

kerja untuk mengajukan permo-

honan sengketa informasi publik 

ke Komisi Informasi DIY. 

Apa saja unsur yang dinilai dalam 

pemeringkatan layanan informasi 

publik? Penilaian melipu�:  

1. Media yang dimiliki untuk 

mendukung layanan informasi 

publik serta respon terhadap 

permintaan layanan informasi 

Publik. 

2. Kelengkapan materi yang wajib 

diumumkan yaitu informasi 

berkala, serta-merta, dan se-

�ap saat.  

3. Kelengkapan informasi yang 

disediakan untuk public. 

 

Perwakilan BPKP DIY terus berupa-

ya meningkatkan layanan informasi 

kepada publik dengan melakukan 

evaluasi dan perbaikan atas 

Standar Opera�ng Procedure (SOP) 

yang berkaitan dengan layanan 

informasi publik, penambahan fitur 

aplikasi Layanan Informasi Mandiri, 

melakukan pembenahan terhadap 

ruang layanan informasi sehingga 

lebih nyaman, serta mengem-

bangkan aplikasi Paris Update 

berupa aplikasi yang bertujuan un-

tuk sentralisasi berbagai informasi 

internal di Perwakilan BPKP DIY. 

 

“Buka Informasi dengan Landasan 

Tanggung jawab dan Integritas.” 

-Siro- 
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keuangan daerah yang melipu� 

perencanaan, pelaksanaan, pena-

tausahaan, pelaporan, pertanggungja-

waban, dan pengawasan.  

Sebelum memulai penugasan FRA, 

kita mengumpukan berbagai informa-

si antara lain “Apakah Pemda setem-

pat telah memiliki aturan terkait ma-

najmen risiko?”, “Apakah OPD terse-

but pernah melakukan penilaian risiko 

dan telah memiliki profil risiko?”   

 

Kondisi di lapangan sangat beragam 

Terkait dengan regulasi, Pemerintah 

Kabupaten Klaten telah memiliki per-

aturan bupa� terkait manajemen risi-

ko, bagaimana kriteria risiko dan 

dampak telah ditetapkan dalam 

aturan tersebut sehingga �m 

menggunakan kriteria tersebut dalam 

FRA. Jika pemerintah daerah belum 

memiliki aturan terkait kriteria risiko, 

maka �m FRA akan berdiskusi dengan 

OPD untuk menentukan kriteria yang 

pas terkait kegiatan OPD tersebut.  

Terkait dengan profil risiko, belum 

semua OPD yang kita lakukan FRA 

memiliki profil risiko. Sedangkan OPD 

yang telah memiliki profil risiko, kita 

cerma� risiko-risikonya, mayoritas 

risikonya berupa risiko operasional 

kegiatan biasa, �dak menyentuh sisi 

fraud. Melihat kondisi yang ada, kita 

menjelaskan kepada OPD dimana le-

tak perbedaan risiko fraud dengan 

risiko operasional biasa.  

 

Fraud dan Risiko Fraud 

Fraud (Kecurangan) adalah perbuatan 

yang dilakukan secara �dak jujur 

dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan atau mengakibatkan �m-

bulnya kerugian dengan cara menipu, 

memperdaya atau cara-cara lainnya 

yang melanggar ketentuan perun-
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diperkirakan,  yang apabila terjadi  
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keuangan,  kinerja dan  reputasi  or-

ganisasi  (OPD). 

 

Tantangan Tim: Membangun Mind-
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risiko fraud, namun �dak mudah 

memberikan pemahaman kepada pe-

serta yang �dak memahami adanya 

risiko fraud. Mereka berpendapat 

Informasi dan 

Surat Pern-

yataan Pem-

anfaatan Infor-

masi yang mene-

gaskan bahwa 

pemanfaatan 

informasi sesuai 

dengan tujuan 

yang tertulis dalam form per-

mintaan layanan informasi, 

dilengkapi kartu iden�tas diri. Se-

lanjutnya petugas layanan informa-

si akan meregister dan mengecek 

permohonan informasi yang dimin-

ta. Informasi yang diminta akan 

segera diserahkan kepada pemo-

hon jika informasi yang diminta 

�dak termasuk informasi yang 

dikecualikan.  

Jika informasi yang diminta �dak 

bisa langsung diserahkan, maka 

petugas layanan informasi akan 

menyerahkan surat pengambilan 

informasi yang ditandatangani oleh 

PPID sebagai buk� permohonan 

dikabulkan. Informasi yang diminta 

dapat dikirim melalui email atau 
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DIY dalam waktu 

yang telah diten-

tukan maksimal 

10 hari kerja 
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permohonan 

dan dapat diper-

panjang sampai 

dengan 7 hari kerja berikutnya. 

Se�ap permohonan informasi yang 
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register pengambilan informasi. 

Pemohon informasi �dak puas 
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Pemohon informasi berhak 
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Keberatan Layanan Informasi Pub-

lik 

Perwakilan BPKP DIY memfasilitasi 

keberatan pemohon informasi. 

Pemohon informasi dapat 

mengajukan pernyataan keberatan 

secara tertulis melalui email, atau 
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BPKP DIY dan mengisi Register 
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bahwa kami baik-baik saja, �dak 

ada fraud di kami. Kalaupun ada 

kekeliruan itu biasanya karena keal-

paaan atau ke�daksengajaan, bukan 

karena niat curang atau fraud. Di 

situ kami menjelaskan bahwa kita 

anggap diri kita bukan pengelola 

kegiatan, kita anggap penerus kita 

nan� bukan orang yang baik dan 

lurus sehingga kita perlu mencip-

takan bentuk-bentuk pengendalian 

untuk memi�gasi penerus kita agar 

�dak melakukan fraud. Dari situ 

mereka dapat memahami mengapa 

kita harus mengiden�fikasi dan 

memi�gasi risiko fraud. 

 

Output FRA 

Dari  FGD dengan pemangku 

kegiatan masing-masing OPD, 

dihasilkan peta risiko fraud yang 

terdiri dari risiko, pemilik risiko, 

penyebab, dampak, �ngkat ket-

erjadian, level dampak, status risiko, 

pengendalian terpasang, dan mi�-

gasi yang akan datang. Tentunya 

isinya risiko terkait dengan bentuk-

bentuk potensi kecurangan. Cukup 

banyak dihasilkan profil risiko fraud 

di beberapa kegiatan OPD yang kita 

lakukan FRA. Bagi OPD yang telah 

memiliki profil risiko operasional,  

risiko-risko fraud tersebut dapat 

ditambahkan dalam profil risiko.  

Harapan ke depannya, OPD 

melakukan FRA sendiri di berbagai 

kegiatan lainnya dengan metode 

seper� yang kita contohkan saat 

FRA. 

 

Simpulan 

FRA merupakan bagian dari pem-

bangunan, pengembangan dan 

penyelenggaraan Sistem Pengen-

dalian Intern Pemerintah di ling-

kungan lnstansi Pemerintah.  BPKP 

sebagai instansi pembina SPIP 

melakukan berbagai kegiatan 

penilaian risiko antara lain: Bidang 

APD melakukan bimtek SPIP, salah 

satunya melakukan penilaian risiko 

operasional kegiatan, namun belum 

mencakup risiko fraud. Sedangkan 

bidang Inves�gasi melakukan 

kegiatan FRA dengan fokus pada 

fraud. Alangkah indahnya jika bi-

dang inves�gasi dan bidang APD 

berkolaborasi dalam penugasan 

terkait penilaian risiko sehingga 

mi�gasi yang direkomendasikan 

�dak sekedar mi�gasi terkait 

operasional biasa namun juga men-

cakup mi�gasi bagaimana 

mencegah terjadinya fraud.  

 

-nis@- 

dibantu oleh Bagian Pengelolaan 

Informasi, dalam hal ini Korwas 

Bidang P3A, Bagian Dokumentasi 

dan Arsip yaitu Kepala Sub Bagi-

an Umum, Bagian Pelayanan In-

formasi yaitu Sekretariat Kehu-

masan. 

Sekretariat Kehumasan dan PPID 

memiliki tugas menyelenggara-

kan seluruh kegiatan kehumasan 

dan layanan informasi kepada 

publik. Dalam pengelolaan 

layanan informasi publik, 

Sekretariat kehumasan dan PPID 

bertugas menghimpun dan dan 

menganalisa informasi untuk 

diklasifikasikan menjadi Da�ar 

Informasi Publik (DIP) yang boleh 

diakses oleh publik dan Da�ar 

Informasi Publik yang dikecuali-

kan, yang �dak boleh diakses 

oleh publik.  

Informasi dalam DIP diklasifikasi-

kan menjadi informasi berkala, 

informasi serta merta, dan infor-

masi se�ap saat. Informasi terse-

but diarsipkan di Sekretariat PPID 

dan dipublikasikan melalui media 

website dan Layanan Informasi 

Mandiri. 

Media Layanan Informasi Publik 

yang dibangun oleh Perwakilan 

BPKP DIY melipu� media Daring 

(dalam jaringan) dan Luring (luar 

jaringan). Media Daring berupa 

website sub domain BPKP DIY di 

www.bpkp.go.id/diy. Sedangkan 

media Luring berupa Layanan 

Informasi Mandiri yang dapat 

diakses secara mandiri oleh 

pemohon informasi. 

Masyarakat yang membutuhkan 

informasi dari Perwakilan BPKP 

DIY dapat mengajukan permo-

honan melalui surat, telepon, 

email, form permohonan infor-

masi di website BPKP DIY, atau 

langsung berkunjung ke Perwaki-

lan BPKP DIY. 

Alur Layanan Informasi  

Bagaimana Perwakilan BPKP DIY 

melayani pemohon informasi 

yang datang ke kantor Perwaki-

lan BPKP DIY? Pertama, pemo-

hon datang langsung ke Perwaki-

lan BPKP DIY. Di resepsionis, 

pemohon informasi akan diminta 

mengisi Formulir Permintaan 
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Gaess…..masih inget Grup Band 

Tipe-X???? ituuuuu…… grup band 

dengan genre musik SKA.... dengan 

ciri khas alat musik menggunakan 

terompet….. dengan irama dan na-

da yang sederhana tetapi asyik un-

tuk dinikma� dengan bergoyang. 

Apa hubungannya dengan 

SKAI???.... gak ada sih… 

hehehehehe. 

SKAI singkatan dari Satuan Kerja 

Audit Internal. SKAI merupakan 

unit kerja dalam bank yang 

melaksanakan audit intern. Se�ap 

�ga tahunan Bidang Akuntan Nega-

ra diminta untuk melakukan eval-

uasi kinerja Satuan Kerja Audit In-

ternal (SKAI) pada PT. Bank Pem-

bangunan Daerah DIY (Persero). 

Tahun 2019, Bidang Akuntan Nega-

ra melaksanakan evaluasi pada 

SKAI PT. BPD DIY untuk periode 

tahun 2017, 2018 dan 2019. Eval-

uasi Tahun 2017 dan 2018 dil-

aksanakan berdasarkan  Peraturan 

Bank Indonesia nomor 1/6/

PBI/1999 tanggal 20 September 

1999 tentang Penugasan Direktur 

16 13 

RUBRIK AN 

Selama �ga tahun berturut-turut yaitu 

tahun 2016, 2017, dan 2018, Perwaki-

lan BPKP DIY menduduki Peringkat I 

Layanan Informasi Publik kategori In-

stansi Ver�kal dalam ajang tahunan 

pemeringkatan Layanan Informasi Ba-

dan Publik oleh Komisi Informasi Dae-

rah DIY. Mungkin beberapa warga 

BPKP DIY masih awam dengan kegiatan 

layanan informasi publik ini.  

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 

mewajibkan se�ap badan publik wajib 

menyelenggarakan Layanan Informasi 

Publik, tak terkecuali Perwakilan BPKP 

DIY. Penyelenggaraan layanan informa-

si publik Perwakilan BPKP DIY mengacu 

pada Standar Prosedur Layanan Infor-

masi di BPKP. Di se�ap badan publik 

terdapat Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi atau disingkat PPID. 

Di Perwakilan BPKP DIY, PPID dijabat 

oleh Kepala Perwakilan.  

Guna mendukung penyelenggaraan 

layanan tersebut, Kepala Perwakilan 

BPKP DIY menerbitkan Keputusan No-

mor 22 Tahun 2019 tentang Sekretariat 

Kehumasan dan PPID di lingkungan 

Perwakilan BPKP Daerah Is�mewa Yog-

yakarta.  

Dalam tugasnya mengelola layanan 

informasi publik, PPID dibantu oleh Staf 

PPID yaitu Kepala Bagian Tata Usaha. 

Staf PPID juga bertanggungjawab da-

lam menangani Pengaduan dan 

Penyelesaian Sengketa Layanan Infor-

masi. 

Staf PPID dalam menjalankan tugasnya 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

PPID 

atau 

?? 
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Kepatuhan (compliance director) dan 

Penerapan Standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern pada Bank 

Umum. Sedangkan Evaluasi SKAI PT. 

BPD DIY Tahun 2019 dilaksanakan 

berdasarkan  Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) nomor 1/

POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 

2019 tentang Penerapan Fungsi Au-

dit Intern pada Bank Umum. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia 

nomor 1/6/PBI/1999, periode eval-

uasi SKAI adalah Januari-Desember, 

namun setelah berlakunya Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 

1/POJK.03/2019 periode evaluasi 

berubah menjadi Juli-Juni, sehingga 

untuk evaluasi Tahun 2019 ruang 

lingkupnya adalah Januari-Juni. 

Evaluasi terhadap SKAI dilakukan un-

tuk menilai pelaksanaan fungsi Satu-

an Pengawasan Intern (SPI) PT Bank 

BPD DIY dan memberikan rekomen-

dasi perbaikan dalam upaya pen-

capaian fungsi pengendalian intern 

yang efek�f dan memaksimalkan 

nilai para pihak yang berkepen�ngan. 

Evaluasi pelaksanaan fungsi audit 

intern  pada SKAI mencakup: 

1. Evaluasi Hasil Kinerja SPI 

a. Evaluasi penyusunan dan 

pelaksanaan Program Kerja 

Audit Tahunan (PKAT) tahun 

2017, 2018, dan 2019 (1 

Januari – 30 Juni); 

b. Evaluasi terhadap �ngkat 

kepuasan pemakai jasa SPI 

atas kualitas jasa dan 

kepribadian auditor; 

c. Evaluasi atas fungsi SPI dalam 

melaksanakan audit intern 

teknologi informasi (TI). 

2. Evaluasi Kepatuhan Terhadap 

Standar 

Evaluasi kepatuhan terhadap 

Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern Bank (SPFAIB) yang 

melipu� komitmen/ dukungan 

Dewan Komisaris dan 

manajemen, independensi, 

profesionalisme, organisasi dan 

manajemen, ruang lingkup audit, 

pelaksanaan audit, serta 

dokumentasi dan administrasi 

pelaksanaan audit. 

Tingkat kepatuhan terhadap 

SPFAIB dibagi menjadi lima kate-

gori sebagai berikut: 

Hasil Evaluasi pelaksanaan fungsi 

audit intern pada SKAI wajib 

dikirimkan oleh Direksi 

kepada OJK paling lambat 

dua bulan setelah periode 

pengkajian berakhir 

secara luring. Jika hasil 

evaluasi tersebut terlam-

bat disampaikan maka 

Bank akan dikenakan 

sanksi administrasi berupa: 

a. Teguran tertulis. 

b. Pencantuman anggota 

Direksi, Dewan Komisaris, 

dan/atau Pejabat Ekseku�f 

dalam da�ar �dak lulus. 

c. Pembekuan Kegiatan Usaha. 

d. Pemberhen�an anggota 

Direksi, Dewan Komisaris, 

dan/atau Pejabat Ekseku�f. 

e. Denda Rp500.000,00 per 

hari kerja dan paling banyak 

sebesar Rp15.000.000,00. 

Itulah salah satu jenis penugasan 

assurance di Bidang Akuntan Nega-

ra…. semoga bermanfaat…. Bidang 

AN… we’re one!!!!!!  

-AnS- 

No. Tingkat  

Kepatuhan 

Skor 

1 Mematuhi 

semua SPFAIB 

> 84 

2 Mematuhi seba-

gian besar 

70 – 84 

3 Mematuhi seba-

gian SPFAIB 

55 – 69 

4 Kurang me-

matuhi SPFAIB 

40 – 54 

5 Tidak mematuhi 

SPFAIB 

<  40 
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RUBRIK AN 

Selama �ga tahun berturut-turut yaitu 

tahun 2016, 2017, dan 2018, Perwaki-

lan BPKP DIY menduduki Peringkat I 

Layanan Informasi Publik kategori In-

stansi Ver�kal dalam ajang tahunan 

pemeringkatan Layanan Informasi Ba-

dan Publik oleh Komisi Informasi Dae-

rah DIY. Mungkin beberapa warga 

BPKP DIY masih awam dengan kegiatan 

layanan informasi publik ini.  

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 

mewajibkan se�ap badan publik wajib 

menyelenggarakan Layanan Informasi 

Publik, tak terkecuali Perwakilan BPKP 

DIY. Penyelenggaraan layanan informa-

si publik Perwakilan BPKP DIY mengacu 

pada Standar Prosedur Layanan Infor-

masi di BPKP. Di se�ap badan publik 

terdapat Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi atau disingkat PPID. 

Di Perwakilan BPKP DIY, PPID dijabat 

oleh Kepala Perwakilan.  

Guna mendukung penyelenggaraan 

layanan tersebut, Kepala Perwakilan 

BPKP DIY menerbitkan Keputusan No-

mor 22 Tahun 2019 tentang Sekretariat 

Kehumasan dan PPID di lingkungan 

Perwakilan BPKP Daerah Is�mewa Yog-

yakarta.  

Dalam tugasnya mengelola layanan 

informasi publik, PPID dibantu oleh Staf 

PPID yaitu Kepala Bagian Tata Usaha. 

Staf PPID juga bertanggungjawab da-

lam menangani Pengaduan dan 

Penyelesaian Sengketa Layanan Infor-

masi. 

Staf PPID dalam menjalankan tugasnya 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

PPID 

atau 

?? 
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terdiri dari risiko, pemilik risiko, 

penyebab, dampak, �ngkat ket-

erjadian, level dampak, status risiko, 

pengendalian terpasang, dan mi�-

gasi yang akan datang. Tentunya 

isinya risiko terkait dengan bentuk-

bentuk potensi kecurangan. Cukup 

banyak dihasilkan profil risiko fraud 

di beberapa kegiatan OPD yang kita 

lakukan FRA. Bagi OPD yang telah 

memiliki profil risiko operasional,  

risiko-risko fraud tersebut dapat 

ditambahkan dalam profil risiko.  

Harapan ke depannya, OPD 

melakukan FRA sendiri di berbagai 

kegiatan lainnya dengan metode 

seper� yang kita contohkan saat 

FRA. 
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-nis@- 

dibantu oleh Bagian Pengelolaan 

Informasi, dalam hal ini Korwas 

Bidang P3A, Bagian Dokumentasi 

dan Arsip yaitu Kepala Sub Bagi-

an Umum, Bagian Pelayanan In-

formasi yaitu Sekretariat Kehu-

masan. 

Sekretariat Kehumasan dan PPID 

memiliki tugas menyelenggara-

kan seluruh kegiatan kehumasan 

dan layanan informasi kepada 

publik. Dalam pengelolaan 

layanan informasi publik, 

Sekretariat kehumasan dan PPID 
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Informasi Publik yang dikecuali-

kan, yang �dak boleh diakses 

oleh publik.  

Informasi dalam DIP diklasifikasi-

kan menjadi informasi berkala, 

informasi serta merta, dan infor-

masi se�ap saat. Informasi terse-

but diarsipkan di Sekretariat PPID 

dan dipublikasikan melalui media 

website dan Layanan Informasi 

Mandiri. 

Media Layanan Informasi Publik 

yang dibangun oleh Perwakilan 

BPKP DIY melipu� media Daring 

(dalam jaringan) dan Luring (luar 

jaringan). Media Daring berupa 

website sub domain BPKP DIY di 

www.bpkp.go.id/diy. Sedangkan 

media Luring berupa Layanan 

Informasi Mandiri yang dapat 

diakses secara mandiri oleh 

pemohon informasi. 

Masyarakat yang membutuhkan 

informasi dari Perwakilan BPKP 

DIY dapat mengajukan permo-

honan melalui surat, telepon, 

email, form permohonan infor-

masi di website BPKP DIY, atau 

langsung berkunjung ke Perwaki-

lan BPKP DIY. 

Alur Layanan Informasi  

Bagaimana Perwakilan BPKP DIY 

melayani pemohon informasi 

yang datang ke kantor Perwaki-

lan BPKP DIY? Pertama, pemo-

hon datang langsung ke Perwaki-

lan BPKP DIY. Di resepsionis, 

pemohon informasi akan diminta 

mengisi Formulir Permintaan 
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keuangan daerah yang melipu� 

perencanaan, pelaksanaan, pena-

tausahaan, pelaporan, pertanggungja-

waban, dan pengawasan.  

Sebelum memulai penugasan FRA, 

kita mengumpukan berbagai informa-

si antara lain “Apakah Pemda setem-

pat telah memiliki aturan terkait ma-

najmen risiko?”, “Apakah OPD terse-

but pernah melakukan penilaian risiko 

dan telah memiliki profil risiko?”   

 

Kondisi di lapangan sangat beragam 

Terkait dengan regulasi, Pemerintah 

Kabupaten Klaten telah memiliki per-

aturan bupa� terkait manajemen risi-

ko, bagaimana kriteria risiko dan 

dampak telah ditetapkan dalam 

aturan tersebut sehingga �m 

menggunakan kriteria tersebut dalam 

FRA. Jika pemerintah daerah belum 

memiliki aturan terkait kriteria risiko, 

maka �m FRA akan berdiskusi dengan 

OPD untuk menentukan kriteria yang 

pas terkait kegiatan OPD tersebut.  

Terkait dengan profil risiko, belum 

semua OPD yang kita lakukan FRA 

memiliki profil risiko. Sedangkan OPD 

yang telah memiliki profil risiko, kita 

cerma� risiko-risikonya, mayoritas 

risikonya berupa risiko operasional 

kegiatan biasa, �dak menyentuh sisi 

fraud. Melihat kondisi yang ada, kita 

menjelaskan kepada OPD dimana le-

tak perbedaan risiko fraud dengan 

risiko operasional biasa.  

 

Fraud dan Risiko Fraud 

Fraud (Kecurangan) adalah perbuatan 

yang dilakukan secara �dak jujur 

dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan atau mengakibatkan �m-

bulnya kerugian dengan cara menipu, 

memperdaya atau cara-cara lainnya 

yang melanggar ketentuan perun-

dangan yang berlaku. Sedangkan risi-

ko fraud merupakan kerentanan or-

ganisasi (OPD)  terkait dengan potensi 

kecurangan, baik yang dapat di-

perkirakan maupun yang �dak dapat 

diperkirakan,  yang apabila terjadi  

akan berdampak negar�f  terhadap 

keuangan,  kinerja dan  reputasi  or-

ganisasi  (OPD). 

 

Tantangan Tim: Membangun Mind-

Set tentang Risiko Fraud 

FRA dilakukan dengan metode focus 

group discussion (FGD). Tantangan 

terberat bagi �m ke�ka melakukan 

penugasan FRA adalah membangun 

mindset peserta FGD bagaimana 

sutau kegiatan berpotensi fraud. Mes-

ki sebagian peserta menyadari adanya 

risiko fraud, namun �dak mudah 

memberikan pemahaman kepada pe-

serta yang �dak memahami adanya 

risiko fraud. Mereka berpendapat 

Informasi dan 

Surat Pern-

yataan Pem-

anfaatan Infor-

masi yang mene-

gaskan bahwa 

pemanfaatan 

informasi sesuai 

dengan tujuan 

yang tertulis dalam form per-

mintaan layanan informasi, 

dilengkapi kartu iden�tas diri. Se-

lanjutnya petugas layanan informa-

si akan meregister dan mengecek 

permohonan informasi yang dimin-

ta. Informasi yang diminta akan 

segera diserahkan kepada pemo-

hon jika informasi yang diminta 

�dak termasuk informasi yang 

dikecualikan.  

Jika informasi yang diminta �dak 

bisa langsung diserahkan, maka 

petugas layanan informasi akan 

menyerahkan surat pengambilan 

informasi yang ditandatangani oleh 

PPID sebagai buk� permohonan 

dikabulkan. Informasi yang diminta 

dapat dikirim melalui email atau 

diambil langsung ke Kantor Per-

wakilan BPKP 

DIY dalam waktu 

yang telah diten-

tukan maksimal 

10 hari kerja 

sejak tanggal 

permohonan 

dan dapat diper-

panjang sampai 

dengan 7 hari kerja berikutnya. 

Se�ap permohonan informasi yang 

telah di�ndaklanju� dicatat dalam 

register pengambilan informasi. 

Pemohon informasi �dak puas 

dengan layanan yang diberikan? 

Pemohon informasi berhak 

mengajukan keberatan kepada 

Perwakilan BPKP DIY. 

 

Keberatan Layanan Informasi Pub-

lik 

Perwakilan BPKP DIY memfasilitasi 

keberatan pemohon informasi. 

Pemohon informasi dapat 

mengajukan pernyataan keberatan 

secara tertulis melalui email, atau 

datang langsung ke Perwakilan 

BPKP DIY dan mengisi Register 

Keberatan yang disediakan oleh 
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Ke�ka kita mendengar “Fraud Risk 

Assessment”, terpikir di benak kita 

“apa bedanya dengan penilaian risiko 

dalam SPIP?” Penjelasan tersebut kita 

sampaikan saat paparan awal 

mengenai teori dan praktek FRA. FRA 

merupakan bagian dari sistem pen-

gendalian intern pemerintah (SPIP) 

pada unsur penilaian risiko, namun 

dalam FRA ini kita tekankan pada risi-

ko-risiko adanya kecurangan (fraud) 

dimana risiko ini jarang sekali digali 

ke�ka kita melakukan bimtek SPIP - 

penilaian risiko. Bimtek SPIP merupa-

kan domain tugas bidang APD, se-

dangkan FRA merupakan tugas dari 

bidang Inves�gasi. Apakah penugasan 

tersebut memang selayaknya berjalan 

masing-masing antara bidang APD 

dengan bidang Inves�gasi? 

Baiklah, kita cari jawabannya saat 

penugasan di lapangan berikut. 

 

Kegiatan FRA 

Bidang Inves�gasi BPKP DIY di bulan 

Juni dan Juli punya gawe berupa 

kegiatan FRA di berbagai Organisasi 

Pemerintah Daerah (OPD) yaitu se-

bagai berikut: 

1. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kab Klaten 

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kab Klaten 

3. Dinas Perhubungan Kab Sleman 

4. Dinas Pendidikan Kab Sleman 

5. Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kab Pur-

worejo 

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Pur-

worejo 

7. Bappeda Kab Kulon Progo 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pela�han Kab Kulon Progo 

 

Ruang lingkup FRA yaitu penilaian risi-

ko kecurangan dalam pengelolaan 

RUBRIK  INV 

petugas layanan informasi. Petugas 

layanan informasi menerima pe-

ngaduan dan mencatat dalam Reg-

ister Keberatan. 

Petugas layanan informasi 

menyampaikan surat keberatan 

kepada Staf PPID untuk disam-

paikan kepada PPID. PPID Perwaki-

lan BPKP DIY mengambil kebijakan 

guna menguatkan keputusan Staf 

PPID atau menggugurkannya. Jika 

PPID menggugurkan keputusan 

Staf PPID, informasi yang diminta 

segera diserahkan kepada pemo-

hon. Apabila PPID menguatkan 

putusan Staf PPID, maka dapat 

diberikan tanggapan atas kebera-

tan tersebut secara tertulis disertai 

alasan dan ditandatangani oleh 

Pimpinan Badan Publik. 

Jika pemohon tetap �dak puas, 

pemohon memiliki waktu 14 hari 

kerja untuk mengajukan permo-

honan sengketa informasi publik 

ke Komisi Informasi DIY. 

Apa saja unsur yang dinilai dalam 

pemeringkatan layanan informasi 

publik? Penilaian melipu�:  

1. Media yang dimiliki untuk 

mendukung layanan informasi 

publik serta respon terhadap 

permintaan layanan informasi 

Publik. 

2. Kelengkapan materi yang wajib 

diumumkan yaitu informasi 

berkala, serta-merta, dan se-

�ap saat.  

3. Kelengkapan informasi yang 

disediakan untuk public. 

 

Perwakilan BPKP DIY terus berupa-

ya meningkatkan layanan informasi 

kepada publik dengan melakukan 

evaluasi dan perbaikan atas 

Standar Opera�ng Procedure (SOP) 

yang berkaitan dengan layanan 

informasi publik, penambahan fitur 

aplikasi Layanan Informasi Mandiri, 

melakukan pembenahan terhadap 

ruang layanan informasi sehingga 

lebih nyaman, serta mengem-

bangkan aplikasi Paris Update 

berupa aplikasi yang bertujuan un-

tuk sentralisasi berbagai informasi 

internal di Perwakilan BPKP DIY. 

 

“Buka Informasi dengan Landasan 

Tanggung jawab dan Integritas.” 

-Siro- 
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ta (UMY). Mereka melaksanakan 

magang mulai 1 Juli sampai dengan 

23 Agustus 2019 nan�. Mereka 

kemudian dibagi menjadi empat 

kelompok yang akan ditugaskan 

secara bergan�an ke bidang-bidang 

dan bagian. Tujuannya agar mereka 

mendapat pengalaman yang ber-

beda di �ap-�ap bidang dan bagian 

sehingga wawasannya semakin 

kaya. 

Keberadaan para mahasiswa ma-

gang ini diharapkan menumbuhkan 

simbiosis mutualisme bagi kedua 

belah pihak. Para mahasiswa dapat 

belajar dan memperoleh pengala-

man mengenai dunia kerja, se-

dangkan kantor mendapatkan tena-

ga bantuan melalui penugasan yang 

diberikan kepada mereka.   

Di sela-sela kegiatan magang, para 

dosen pembimbing dari kampus 

masing-masing berkunjung ke kan-

tor Perwakilan BPKP D.I. Yogyakar-

ta. Selain untuk menyaksikan lang-

sung kegiatan mahasiswanya, kun-

jungan tersebut menjadi ajang sila-

turahmi dan bertukar pikiran 

dengan para pejabat di kantor Per-

wakilan BPKP D.I. Yogyakarta. 

Dengan demikian diharapkan akan 

muncul ide, gagasan, dan masukan 

dari kedua belah pihak yang akan 

menjadikan kegiatan PKL dan ma-

gang di kantor Perwakilan BPKP D.I. 

Yogyakarta lebih bermutu dan ber-

manfaat.  

 

-Noto- 

Beberapa waktu lalu kata BPJS men-

jadi trending topik di kantor kita. Bisa 

dibilang BPJS dikambing-hitamkan 

atas mundurnya beberapa target 

kinerja, termasuk terbitnya PARMIN 

tercinta. Masih terngiang kan kalimat 

ini, “iya nih...gara-gara BPJS”, atau, 

“Iyaa...masih BPJS, belum selese 

(*njuk nangis)”. Hayoo.. �m yang iku-

tan BPJS pas� pernah mengucapkan 

kalimat di atas paling nggak satu kali. 

Ngaku aja deh. Masa-masa hec�c 

BPJS ini berlangsung selama kurang 

lebih 5 bulan, mulai Desember 2018 

sampai sekitar April 2019. Apakah 

BPJS akan menjadi pekerjaan ru�n ke 

depannya? Entahlah. Hanya Tuhan 

dan Rendal yang tahu pas�, yang 

jelas kita hanya bisa pasrah, hehe.. 

Huru-hara terkait BPJS saat ini sudah 

mulai mereda dan posisinya mulai 

tergeser oleh topik lain. Ya, walaupun 

belum seper� BPJS yang menghe-

bohkan satu kantor, paling �dak topik 

baru ini viral di internal bidang IPP. 

Apa itu? Perkenalkan, Stun�ng. 

Kalo dari ar� katanya, stun�ng bisa 

diar�kan kerdil. Lebih lengkapnya, 

stun�ng ini adalah masalah kurang 

gizi kronis yang penyebabnya antara 

lain kurangnya asupan gizi, dan ini 

terjadi dalam waktu yang cukup la-

ma. Jadi bukan hanya karna nggak 

makan 2 hari trus bisa jadi stun�ng 

gitu ya gaees. Kalo itu mah efeknya 

paling laper doang, sukur-sukur �m-

bangan geser ke kiri, hehe. Oia, yang 

perlu digaris bawahi, stun�ng ini 

maksudnya yang terjadi pada anak-

anak yah, bukan pada orang dewasa. 

Trus yang udah dewasa dan merasa 

�nggi badannya kurang? Itu bukan 

RUBRIK IPP 
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Setelah sekian lama dunia pendidi-

kan menjadi ak�vitas sehari-hari 

bagi para mahasiswa, �balah 

saatnya bagi mereka untuk mulai 

mengenal dunia kerja yang selama 

ini hanya sekedar menjadi bayan-

gan dan impian. Sudah menjadi 

kelaziman di berbagai perguruan 

�nggi untuk mengenalkan dunia 

kerja melalui program Prak�k Kerja 

Lapangan (PKL) maupun magang. 

Dunia kerja adalah jenjang beri-

kutnya yang akan segera mereka 

masuki selepas lulus dari perguru-

an �nggi. 

Salah satu instansi yang se�ap ta-

hunnya menerima mahasiswa PKL 

dan magang adalah Perwakilan 

BPKP D.I. Yogyakarta. Kehadiran 

para mahasiswa selalu disambut 

dengan baik karena kantor ini berk-

omitmen untuk menjadi instansi 

yang berkontribusi terhadap pen-

didikan generasi muda.  

Pada akhir Juni yang lalu, Perwaki-

lan BPKP D.I Yogyakarta menerima 

sepuluh mahasiswa dan mahasiswi 

magang yang berasal dari Universi-

tas Gadjah Mada (UGM) dan Uni-

versitas Muhammadiyah Yogyakar-

stun�ng sodara-sodara, tapi takdir 

#pukpuk. 

Yang jelas, kurang gizi ini membuat 

pertumbuhan pada anak terganggu 

sehingga �nggi badan anak lebih ren-

dah atau pendek (kerdil) dari standar 

usianya. Trus gimana dengan faktor 

gene�k atau keturunan? 

Nah..sebenernya nih ya, gene�k meru-

pakan faktor yang paling kecil 

pengaruhnya kalau dibandingkan 

dengan faktor perilaku, lingkungan 

(sosial, ekonomi, budaya, poli�k), dan 

pelayanan kesehatan. Jadi, stun�ng ini 

bisa dicegah sih seharusnya. Yang udah 

terlanjur pendek gimana dong? Sekali 

lagi, itu takdir, kawan #pukpuklagi. 

Yang bahaya sebenarnya bukan seka-

dar pertumbuhan fisik yang kurang 

maksimal sih ya, tapi juga perkem-

bangan otak jadi kurang op�mal.  

Di sini pemerintah Indonesia me-

mandang perlu untuk membuat pro-

gram khusus terkait pencegahan 

stun�ng sehingga pada bulan Agustus 

2018, Wakil Presiden Indonesia me-

luncurkan program Strategi Nasional 

Percepatan Pencegahan Stun�ng. Pro-

gram ini akan dilaksanakan dalam wak-

tu 4 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 

dengan 2021. Dalam rangka men-

dukung program pencegahan stun�ng, 

pemerintah Indonesia memanfaatkan 

instrumen Program for Result  (PforR) 

Bank Dunia. Ini adalah pinjaman lunak 

atau so� loan dari World Bank. Indone-

sia mendapat pinjaman cukup besar, 

yaitu USD 400 juta atau sekitar 5,8 T. 

Nah, sampai saat ini ternyata (dan 

alhamdulillah) World Bank masih mem-

percayai BPKP untuk melakukan 

berbagai kegiatan assurance terkait 

loan, termasuk program pencegahan 

stun�ng ini. Berdasarkan Loan Agree-

ment No. 8884 dan Surat Menteri Keu-

angan No. S716/MK.08/ 2018 tanggal 

24 September 2018, BPKP ditetapkan 

sebagai lembaga independen yang 

akan melakukan verifikasi. Kalau 

kegiatan assurance lain terkait loan 

yang sudah berjalan diantaranya ada 

PAMSIMAS, PKTD (Padat Karya Tunai 

Desa), dan DOISP (Dam Opera�onal 

Improvement and Safety Project). 

Kembali lagi ke stun�ng. BPKP 

melakukan 2 pekerjaan terkait hal ini, 

yaitu verifikasi dan evaluasi. Bedanya 

apa? Verifikasi terkait loan itu sendiri 

yaitu pencapaian DLI (Disbursement 

Linked Indicator) atau serangkaian tar-

get agar pendanaan dari World Bank 

dapat dicairkan. Total ada 10 DLI yang 

harus diverifikasi. Verifikasi ini dil-

aksanakan oleh BPKP Pusat dan juga 

BPKP Perwakilan. Untuk periode tahun 

2018, BPKP Perwakilan mendapat tugas 

RUBRIK TU 
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pengadaan barang dan jasa, dengan 

modus pengadaan fik�f, atau kalau-

pun �dak fik�f, di-mark up. Selain itu, 

ditemukan juga penggunaan dana 

desa untuk kepen�ngan pribadi. 

BPKP sebagai mitra bagi Pemerintah 

Daerah termasuk di dalamnya Desa, 

ikut berperan ak�f dalam mengawal 

akuntabilitas Dana Desa. Sebagai 

contoh, pada tanggal 17 sampai 

dengan 26 Juni 2019 Perwakilan 

BPKP DIY bekerjasama dengan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Ka-

bupaten Cilacap telah melaksanakan 

Pela�han Pengelolaan Keuangan De-

sa sekabupaten Cilacap Tahun 2019. 

Peserta terdiri dari 300 orang, dari 

masing-masing desa 

dan kecamatan di ling-

kungan Kabupaten Ci-

lacap, tenaga ahli 

P3MD, perwakilan dari 

Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten 

Cilacap serta perwakilan 

dari Inspektorat Kabu-

paten Cilacap.  

Dengan Aplikasi Keuangan Desa di-

harapkan pemerintah desa dapat 

mewujudkan tata kelola keuangan 

desa yang bersih, ter�b, efek�f dan 

efisien. Proses pengawasan dan 

pemeriksaan pertanggungjawaban 

keuangan desa juga lebih mudah dit-

erapkan. KPK telah mengharuskan 

Pemerintah Desa khususnya di Kabu-

paten Cilacap pada Tahun Anggaran 

2018 sudah menggunakan aplikasi 

Siskeudes sampai dengan pelaporan. 

Aplikasi SISKEUDES dan kebijakan 

pengawasan menjadi harapan untuk 

mengatasi permasalahan dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

 

untuk verifikasi 3 DLI yaitu DLI 1, DLI 5, 

dan DLI 6. Sisanya? Tenaaang, serahkan 

ke pusat. 

DLI 1 adalah komitmen dari pemerintah 

kota/kabupaten dalam pelaksanaan 

konvergensi pencegahan stun�ng yang 

diwujudkan dalam bentuk penandatan-

ganan dokumen pakta integritas oleh 

bupa�/walikota. Bah! Apa pula konver-

gensi ini? Wah..jadi belajar EYD ini, 

gapapa yaa OOT dikit. Konvergensi ini 

maksudnya memusat. Yaitu penggabun-

gan atau pengintegrasian dari beberapa 

unsur untuk digunakan dan diarahkan 

ke dalam satu ��k tujuan. Bahasa sing-

katnya, lintas sektoral. Mulai dari 

kesehatan, pendidikan, sosial, dan se-

deret bidang lainnya. Jadi..Pemda nih 

yang harus mengkoordinir biar nggak 

yang satu lari ke sana, yang satu lari ke 

sini, yang lainnya lari di tempat, atau 

malah yang satunya lagi cuma duduk 

nontonin yang lagi lari-lari. 

DL 5 terkait capaian keluarga penerima 

manfaat BPNT (Bantuan Pangan Non 

Tunai). Jadi tentu saja �m harus 

melakukan wawancara terhadap para 

penerima manfaat dengan jumlah sam-

pel 8 desa. Berhubung penugasan ini 

dilaksanakan pas bulan Ramadhan, ten-

tunya pekerjaan wawancara sekian 

puluh orang dari masing-masing desa 

menjadi pekerjaan yang cukup menan-

tang (baca: mengakibatkan haus daha-

ga).  

DL 6 adalah adanya peraturan terkait 

komunikasi perubahan perilaku dan 

komunikasi antarpersonal (Germas). 

Bukan perubahan perilaku dari yang 

awalnya care jadi cuek yah. Itu mah 

tanda-tanda dia nggak sayang lagi sama 

kamu. Eaaaa...eeaaa. Hus! Fokus! Mak-

sud dari perubahan perilaku ini adalah 

perilaku hidup sehat. Yang awalnya BAB 

di sungai, jadi di kamar mandi. Yang 

semula makan nasi sama garam doang 

plus parutan kelapa, jadi menu gizi 

seimbang. Ya, kira-kira begitulah. 

Sesuai da�ar kabupaten prioritas tahun 

2018 yang ditetapkan pemerintah, Per-

wakilan BPKP DIY melakukan penugasan 

baik verifikasi maupun evaluasi di 4 ka-

bupaten, yaitu: Kulonprogo, Klaten, 

Kebumen, dan Cilacap. Untuk penu-

gasan verifikasi DLI pencegahan stun�ng 

dilaksanakan tanggal 16-29 Mei 2019. 

Walaupun penugasan verifikasi belum 

selesai, sudah terbit ST untuk evaluasi 

stun�ng yang langsung dilaksanakan 

setelah cu� bersama idul fitri, yaitu 

tanggal 10-21 Juni 2019. Laris maniiis... 

Bye cu� lebaran! 

Untuk evaluasi stun�ng, beda lagi 

sasarannya. Jika verifikasi untuk 
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desa.  

Besarnya Dana Desa yang harus 

dikelola dengan baik agar �dak men-

jadi bencana khususnya bagi apara-

tur pemerintah desa. Fenomena pe-

jabat daerah yang tersangkut kasus 

hukum jangan sampai terulang kem-

bali dalam skala pemerintahan desa. 

Aparatur Pemerintah Desa dan Ba-

dan Permusyawaratan Desa (BPD) 

harus memiliki pemahaman atas per-

aturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya, serta memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan 

akuntansi dan atau pembukuan.  

Oleh karena itu, sebagaimana dia-

manatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah dalam hal ini Kementeri-

an Dalam Negeri, Kementerian Keu-

angan, Kementerian Desa Pem-

bangunan Daerah Ter�nggal dan 

Transmigrasi, Pemerintah Provinsi,  

Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Kecamatan diharapkan dapat lebih 

mengefek��an perannya masing-

masing dalam melakukan 

pengawasan dan pembinaan pengel-

olaan keuangan desa. 

KPK pun telah mengkaji beberapa 

kelemahan Dana Desa, antara lain 

dalam hal koordinasi, pemahaman 

teknis, ke�dakcukupan sumber daya, 

lemahnya kompetensi dan �dak 

adanya infrastruktur pendukung.  

KPK melihat beberapa ��k-��k kri�s 

yang mengakibatkan penyimpangan 

sering terjadi terutama pada sektor 

kepen�ngan pencairan loan, evaluasi 

dilakukan untuk iden�fikasi gap an-

tara rencana dan progres dari pro-

gram pencegahan stun�ng. Hal ini 

perlu dilakukan untuk mendorong 

keberhasilan pencapaian program 

melalui pemberian rekomendasi 

strategis. Ada 5 pilar yang menjadi 

ruang lingkup evaluasi stun�ng, yai-

tu: 

1. Komitmen dan visi kepemimpi-

nan. 

2. Kampanye nasional dan komu-

nikasi perubahan perilaku. 

3. Konvergensi porgram pusat, dae-

rah, dan desa. 

4. Ketahanan pangan dan gizi. 

5. Pemantauan dan evaluasi. 

Namanya pencegahan, harus ada hal

-hal yang dilakukan agar stun�ng 

bisa ditekan seminimal mungkin. 

Is�lahnya intervensi. Nah, intervensi 

ini dilakukan dari beberapa kemen-

terian dan lembaga yang melipu�: 

1. Intervensi gizi spesifik 

Pencegahan stun�ng ini efek�f 

dilakukan dalam 1000 hari per-

tama kehidupan seorang anak, 

dimulai dari dalam kandungan 

hingga usia 2 tahun. Oleh karena 

itu, intervensi dilakukan mulai dari 

remaja putri atau wanita usia sub-

ur. Harapannya ke�ka kelak mem-

iliki anak, seorang ibu telah mem-

iliki cukup ilmu untuk mencegah 

anaknya mengalami stun�ng. Mu-

lai dari pemberian suplemen tam-

bah darah, pemberian makanan 

tambahan, hingga imunisasi dil-

akukan. Informasi ini sebenernya 

pen�ng ya buat para mahmud. 

Kalau para mahmud mau tau lebih 

lengkapnya, baca pedoman evalua-

si stun�ng yak buibuuu. Mahmud 

be like: situ becanda? 

2. Intervensi gizi sensi�f 

 Intervensi ini dilakukan antara 

lain dalam hal penyediaan air mi-

num dan sanitasi yang layak, 

akses bantuan-bantuan dari 

pemerintah seper� PKH dan 

BPNT, hingga akses JKN dan KB. 

Inget ya buibuuu.. KB. Biar nggak 

tekdung �ap pindah bidang, hihi.. 

Dengan kegiatan evaluasi ini, hara-

pannya program pencegahan 

stun�ng bisa terlaksana dengan 

sukses sehingga tak ada lagi anak 

stun�ng di Indonesia. 

- nee - 
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Rapat yang paling dinan�-nan� oleh 

punggawa BPKP DIY adalah RAT alias 

Rapat Anggota Tahunan. Bagaimana 

�dak, rapat yang satu ini memanjakan 

para peserta rapat yang hadir. Peserta 

rapat �dak hanya mendapatkan jatah 

makan siang dan snack tetapi juga ada 

tambahan uang saku, bahkan lebih seru 

lagi ada doorprize dan yang paling di-

tunggu-tunggu adalah pembagian SHU. 

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pega-

wai Negeri (KPN) Karya Audita Perwaki-

lan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun Buku 

2018 digelar pada Jumat (29 Maret 

2018) di Aula Perwakilan BPKP D.I. Yog-

yakarta. Selain dihadiri oleh para pen-

gurus dan anggota, RAT juga dihadiri 

oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 

Perindustrian Kabupaten Bantul yang 

diwakili oleh Kepala Bidang Koperasi 

Besari Setyowa� dan Ketua PKPRI Kota 

Yogyakarta yang diwakili oleh Sekretaris 

Suranto Yudobusono. 

Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 

mengapresiasi seluruh pengurus dan 

�m audit karena di tengah kesibukann-

ya masih menyempatkan diri untuk me-

nyusun laporan keuangan dan me-

nyelesaikan audit secara tepat waktu. 

Bahkan KPN Karya Audita meraih predi-

kat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

atas Laporan Keuangan Tahun 2018. 

Kepala berharap dari tahun ke tahun 

pengelolaan KPN Karya Audita semakin 

baik dan semakin mampu me-

nyejahterakan anggotanya.  

Ucapan selamat kepada seluruh dewan 

pengawas, pengurus, dan anggota juga 

disampaikan oleh Kepala Bidang 

Koperasi Dinas Koperasi dan UKM dan 

Perindustrian Kabupaten Bantul  karena 

telah berhasil menyelenggarakan RAT 

secara tepat waktu. Dari penilaian 

kesehatan, KPN Karya Audita 
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akuntabilitas dalam tata pemerinta-

hannya, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan desa dapat diper-

tanggungjawabkan kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentu-

an yang berlaku.  

Alokasi dana ke desa yang besar 

dan jenis pelaporan yang beragam 

mengakibatkan munculnya ��k-��k 

kri�s dalam pengelolaan keuangan 

desa. Hal ini menuntut tanggung 

jawab yang besar dari Aparat 

Pemerintah Desa.  

Untuk itu, Pemerintah Desa harus 

bisa menerapkan prinsip akuntabili-

tas dalam pengelolaan keuangan 

desa, dimana seluruh kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa harus dapat dipertanggungja-

wabkan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan sehingga ter-

wujud tata kelola pemerintahan 

desa yang baik (Good Village Gov-

ernance). Beberapa indikator tata 

kelola pemerintahan desa yang baik 

diantaranya adalah: 

1. Tata Kelola Keuangan Desa 

yang baik; 

2. Perencanaan Desa yang 

par�sipa�f, terintegrasi dan 

selaras dengan perencanaan 

daerah dan nasional;  

3. Berkurangnya penyalahgunaan 

kekuasaan/ kewenangan yang 

mengakibatkan permasalahan 

hukum; dan  

4. Mutu pelayanan kepada 

masyarakat meningkat. 

Untuk dapat menerapkan prinsip 

akuntabilitas tersebut, diperlukan 

berbagai sumber daya dan sarana 

pendukung, diantaranya sumber 

daya manusia yang kompeten, 

prosedur dan dukungan sarana  

prasarana dalam pengelolaan keu-

angan, dukungan teknologi infor-

masi yang memadai dan andal. Na-

mun demikan dilihat dari kondisi 

yang ada saat ini, sumber daya Desa 

dinilai belum memadai sehingga 

banyak pihak mengkhawa�rkan 

pelaksanaan Undang-Undang Desa 

tersebut. Selain itu belum kri�snya 

masyarakat menyebabkan ku-

rangnya kontrol atas pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja 

JOGJA MILIK KITA 
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Perubahan paradigma dalam penye-

lenggaraan Pemerintahan Desa seir-

ing ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, 

telah memberi kewenangan yang 

luas bagi Desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri dan 

melaksanakan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat desa.  

Oleh karenanya,  pemerintah desa  

di-

harapkan lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan 

berbagai sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk di dalamnya 

pengelolaan keuangan dan kekayaan 

milik desa. 

Peran besar yang diterima oleh desa 

disertai dengan tanggung jawab 

yang besar pula.  Pemerintah desa 

harus bisa menerapkan prinsip 

mendapatkan nilai 76 dengan predikat 

Cukup Sehat. Namun ada beberapa hal 

yang harus diperbaiki dalam pengel-

olaan KPN Karya Audita, antara lain pen-

yampaian laporan secara online harus 

dilakukan se�ap �ga bulan sekali. 

Dengan beberapa perbaikan diharapkan 

KPN Karya Audita dapat meraih nilai 

lebih �nggi dalam penilaian kesehatan di 

tahun-tahun berikutnya. 

Minat anggota KPN Karya Audita ter-

hadap pelaksanaan rapat anggota cukup 

besar, sehingga dalam RAT KPN Karya 

Audita Tahun Buku 2018 dihadiri oleh 90 

orang anggota dari total 134 anggota 

(69%). RAT Tahun 2019 merupakan RAT 

kedua untuk kepengurusan periode ta-

hun 2017 – 2019 serta merupakan RAT 

yang ke�ga yang dapat diselenggarakan 

secara tahunan sejak tahun 2017. 

Sejak tahun 2017 hingga 2019, dibawah 

pimpinan ketua koperasi, Sidik Wardaya, 

pengelolaan KPN Karya Audita semakin 

ter�b, rapi, dan akuntabel.    

Pada Tahun Buku 2018 KPN Karya Audita 

membukukan SHU sebesar 

Rp176.982.216,57, naik sebesar 6,46% 

dari tahun 2017 sebesar 

Rp166.235.582,38.  Dari SHU tersebut, 

50%-nya dibagikan kepada para ang-

gotanya.  

Koperasi Karya Audita adalah milik se-

luruh warga Perwakilan BPKP DIY. Jadi, 

maju atau �daknya koperasi ini, sangat 

bergantung kepada keak�fan kita se-

bagai anggota. Agar koperasi kita se-

makin maju, perlu komitmen bersama 

dengan par�sipasi secara ter�b baik me-

lalui unit usaha simpan pinjam maupun 

unit usaha toko.  

Ayo beramai-ramai belanja di toko Karya 

Audita, bisa dengan membayar tunai 

atau kredit. Di sana  ada petugas toko 

yang menurut berbagai sumber cukup 

ramah, ramai, dan sumeh... me-

nyenangkan. Dan jangan sungkan 

mengajukan kredit di Koperasi Karya 

Audita. Cukup mudah, cepat dan ramah 

layanannya. Bonusnya nan�, SHU yang 

jumlahnya cukup membuat kita 

tersenyum…  

-Siro- 

RUBRIK APD 
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Tahun 2019, Perwakilan BPKP DIY menda-

pat pasokan tenaga baru yang tidak tang-

gung-tanggung, jumlahnya 24 orang. Sia-

pakah mereka? Yuk kita  berkenalan satu 

per satu… 

Ahmad Baihaqi, lahir di  

Semarang pada 14 Ma-

ret 1971. Beliau mutasi 

dari Perwakilan BPKP 

Provinsi Riau ke Per-

wakilan BPKP DIY seba-

gai Kepala Sub Bagian 

Keuangan 

Bambang Kardiono, lahir 

di Surakarta pada 1 De-

sember 1964. Beliau hijrah 

dari BPKP Pusat tepatnya 

di  Kedeputian Polhukam 

ke Perwakilan BPKP DIY 

sebagai Korwas Bidang IPP. 

 

Setiawan Wahyudiyono, lahir di Banjarma-

sin pada 28 Oktober 

1965. Beliau pindah 

dari Perwakilan 

BPKP Provinsi Jawa 

Barat ke Perwakilan 

BPKP DIY sebagai 

Korwas Bidang In-

vestigasi. 
 

 

Dede Suwanda, lahir di 

Jakarta pada 13 Novem-

ber 1966. Pindah dari 

Pusdiklatwas BPKP  ke 

Perwakilan BPKP DIY 

dan ditempatkan di 

Bidang P3A. 

Sudjatmi Hamum-

puni, lahir di Madiun 

pada 7 September 

1965.  Mutasi dari  

Perwakilan BPKP 

Provinsi Bengkulu ke 

Perwakilan BPKP DIY dan ditempatkan di 

Subbag Kepegawaian. 
 

Siswani Suratman, lahir 

di Purbalinnga pada 8 

Juni 1964. Mutasi ke 

Perwakilan BPKP DIY 

setelah sebelumnya ber-

tugas di Pewakilan BPKP 

Sulawesi Tenggara. 

Mokhamad Hasan Ri-

yadi, lahir di Bojonegoro 

pada 29 Maret 1960. 

Beliau kembali ke 

Yogyakarta setelah berk-

liling di beberapa Per-

wakilan BPKP terakhir di 
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Ariesanti Suryaningrum, Ibu 

cantik kelahiran Purwokerto  

22 Maret 1973 ini kembali 

berkiprah di Perwakilan BPKP 

DIY setelah  bertugas di 

Deputi Perekonomian BPKP 

Pusat.  

Yunita Evi Kurniasari, 

lahir di Sukoharjo pada 

20 Juni 1988 ini sebelum 

mutasi ke Perwakilan 

BPKP DIY, bertugas di 

Perwakilan BPKP Su-

lawesi Tenggara. 

Zulita Dyah Shintanin-

grum, Ibu berputri satu 

yang biasa disapa Shinta 

ini lahir di Jepara pada 24 

April 1989. Mutasi ke Per-

wakilan BPKP DIY setelah 

sebelumnya bertugas di 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

Muhammad Agus, lahir di Lam-

pung  pada 10 Agustus 1973. 

Sebelum pindah ke Perwakilan 

BPKP DIY, bertugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Retno Ba-

narti, Ibu ber-

paras cantik berputra satu 

ini lahir di Magelang pada 

26 Oktober 1989. Sebelum 

mutasi  ke Perwakilan 

BPKP DIY, bertugas di Per-

wakilan BPKP Provinsi 

Bangka Belitung. 

Wista Dyan Prastiwi, lahir 

di Yogyakarta pada 26 Ok-

tober 1987.Saat ini Wista 

ditempatkan di Bidang IPP. 

Sebelumnya bertugas di 

Perwakilan BPKP Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Rum-

bati Argo, lahir di  

Kediri pada 25 Januari 

1987. Ibu berputra 3 ini 

sebelum pindah ke Per-

wakilan BPKP DIY, ber-

tugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Ahmad Saifudin, kelahi-

ran Sleman 17 Septem-

ber 1989. Pria yang biasa 

dipanggil Udin ini tak lain 

adalah suami dari Retno 

Banarti. Pindah ke Per-

wakilan BPKP DIY setelah sebelumnya bertu-

gas di Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP 

Pusat.  

Nur Aulia, Ibu muda 

berputra satu ini lahir 

di  Semarang  17 Okto-

ber 1989. Ahli di 

bidang IT. Sebelum 

mutasi ke Perwakilan 

B P K P 

DIY, Aulia bertugas di Pus-

infowas BPKP. 

Hani Zulniati, lahir di Jakarta 

pada  21 Mei 1987. Sebelum 

pindah ke Perwakilan BPKP 
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DIY,  bertugas di Biro 

Kepegawaian dan Or-

ganisasi BPKP. 

Anang Zaennudin Alfi, 

lahir di Bantul pada 18 

Oktober 1986. Ditem-

patkan di Bidang Inves-

tigasi. Sebelumnya ber-

tugas di Perwakilan BPKP 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

Sulistyo Tri Cahyono,  lahir 

di Surakarta pada 9 Februari 

1984. Sebelum pindah ke 

Perwakilan BPKP DIY, bertu-

gas di Perwakilan BPKP 

Provinsi Papua. 

 

 

Budi Darma,  lahir di Pur-

wokerto pada 25 Januari 

1965. Sebelumnya bertu-

gas di  Perwakilan BPKP 

Provinsi Papua.  

 

 

Fourita Mei Widati, 

pekerja keras yang cer-

das dan handal ini tidak 

asing lagi  bagi warga 

BPKP DIY. Pegawai baru 

wajah lama, lahir di Pur-

worejo 27 Mei 1975. 

Kembali menguatkan 

Bidang P3A BPKP DIY 

setelah bertugas di 

Deputi Perekonomian 

BPKP Pusat.  

 

Nur Fita Sari, ibu muda 

berputera 1 ini lahir di 

Purworejo pada 15 No-

vember 1988. Pidah ke Perwakilan BPKP DIY 

setelah sebelumnya bertugas di Perwakilan 

BPKP Provinsi Kali-

mantan Selatan.  

 

Iwanto, pegawai baru 

wajah lama kelahiran 

Tegal 15 Mei 1976 ini 

kembali ke Perwakilan  

BPKP DIY setelah sebe-

lumnya bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi 

NTB. Hobby lari pagi, pernah ikut lomba lari 

marathon 21K di Lombok. Saat ini ditempat-

kan di Bidang P3A. 

 

Joni Cahyono, lahir di 

Purwokerto pada 28 

Januari 1962. Sebelum 

pindah ke Perwakilan 

BPKP DIY, berstatus se-

bagai pegawai di Per-

wakilan BPKP Provinsi Papua. 
 

Selamat  datang, selamat bergabung dengan 

punggawa BPKP DIY. Ide-ide segar dan warna 

baru untuk kemajuan BPKP DIY selalu dinanti-

kan. 

-Siro & Win- 
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We o�en have farewell moment because 

every "hallo" will eventually end up with 

"goodbye". It is just a ma�er of �me. 

It might be a short �me for us to know 

Mr. Mono, one and a half years. It feels 

like yesterday welcoming such a friendly 

and unpreten�ous person like Mr. Mono. 

Even from the first mee�ng, we already 

know that Mr. Mono is always cheerful 

and humble. Time goes by and we also know that he always has 

his spirit and is always agile. He was able to adapt quickly and has 

done his work well. Being the one who responsible for PARMIN is 

one of his duty in BPKP Jogja. He witness PARMIN's new look. He 

becomes father of PARMIN team, a father who is very close with 

his children. With Mr. Mono handling PARMIN, we doesn't feel 

like being supervised. But, somehow, Mr. Mono can encourage us 

to release PARMIN exactly when it's supposed to be released. 

Now, it's �me for Mr. Mono to con�nue his life journey. He is en-

tering the next step of his life and leaving PARMIN. It is so sad yet 

so happy. It is sad because we have to lose such a good friend and 

a responsible father of ours. But, it makes us happy and fla�ered 

because we are witnessing Mr. Mono entering his next carier 

step. 

Wish you all the best, Mr. Mono. We will always miss you. 

 

With love 

PARMIN 

ENGLISH CORNER For Mr. Mono, with Love 
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