
melakukan pengembanga n penerapan 

praktis nila i dan konteks ilmu pengetahuan 

yang baru, atau pun cara baru untuk 

menerapka n ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sudah ada ke dalam produk 

ataupun proses produksinya. 

Sebuah ide, gagasan, atau pun teori hanya 

bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi 

jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Khas 

Ciri utama dari sebuah inovasi adalah 

khas. Inovasi harus memiliki ciri khas 

sendiri yang tidak dimiliki pada ide  

ataupun gagasan yang sudah ada 

I novasi sebuah ujaran yang tidak asing lagi  

ditelinga kita, sesuatu yang baru sering  

disebut dengan inovasi.  Inovasi merupakan 

ide atau gagasan baru yang belum pernah 

diterbitkan sebelumnya.  Sebuah inovasi 

biasanya berisi terobosan-terobosan baru  

mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang  

inovator. Inovasi biasanya sengaja dibuat 

melalui berbagai  macam aksi atau penelitian 

yang terencana. 

Sedangkan pengertian inovasi menurut UU 

No. 19 Tahun 2002 adalah kegiatan 

penelitian, pengembangan, dan a tau pun 

perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan 

Paris Review Mi ni    Media Komun ikasi & Informasi Pegawai B PKP DIY  
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 I n o v a s i  b e r t u j u a n  u n t u k  

mengembangkan objek-objek tertentu,  

sehingga dapat diimplementasikan. 

 

Sebagai contoh pada a wal sebelum  

ditemukan adanya sendok,  bentuk sendok  

sangat khas tidak sama dengan yang sudah 

ada sebelumnya dan merupakan hal yang 

baru, untuk dapat menciptakan sendok  

diperlukan waktu untuk merencanakan 

bentuk serta tujuan dari penciptaan sendok  

itu sendiri adalah sebagai alat bantu untuk  

mempermudah kegiatan makan seseorang. 

Tidak berbeda dengan Perwakilan BPKP 

Da erah I s timewa Yogya ka rta ya ng 

bekerjasama dengan mahasiswa dari UMY  

membuat suatu inovasi yaitu aplikasi Cuti 

Online. Ini merupakan salah satu inovasi yang  

sangat membantu pegawai dalam pengajuan 

cuti, tidak perlu lagi mendatangi Sub Bagian 

Kepegawaian untuk menanyakan sisa cuti  

yang dapat diam bil kem udia n baru  

mengajukan usulan cuti, hal tersebut dapat 

dilakukan hanya dengan menggunakan 

telepon seluler masing-masing pegawai yang 

telah terinstall aplikasi Cuti Online yang dapat 

diperoleh secara cuma-cuma di AppStore.  Ide  

dalam pembua tan aplikasi ini sangat orisinil,  

merupakan sesuatu yang benar-bena r baru  

atau belum ada sebelumnya,  disusun dengan 

sangat terencana serta tujuan yang jelas. 

SIMDA dan SIA BLUD merupakan salah satu 

inovasi yang dihasilkan oleh BPKP untuk  

menjawab kebutuhan dari masing-masing  

sebelumnya.  Tanpa ciri khas yang 

spesifik,  sebuah ide atau pun gagasan 

tidak dapat digolongkan menjadi 

sebuah inovasi baru.  

2. Baru 

 

Setiap inovasi 

h a r u s l a h 

merupakan ide 

a ta u pun 

gagasan baru 

yang memang 

belum pernah diungkapkan atau pun 

dipublikasikan sebelumnya.  

3. Terencana 

Sebuah inovasi 

biasanya sengaja 

dibuat dan 

di re nca na k a n 

u n t u k  

mengembangkan objek-objek tertentu. 

Dengan kata lain, setiap inovasi yang 

ditemukan pada dasarnya merupakan 

kegiatan yang sudah direncanakan sejak 

awal. 

4. Memiliki Tujuan 

2 
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stakeholders-nya. Dengan adanya SIMDA 

memudahkan Pemda dalam menyusun dan 

mengendalikan anggaran sehingga tercipta 

pertangg ung jawaban ke uanga n yang 

akuntabel secara cepat dan tepat waktu.  

Demikian juga dengan SIA BLUD dalam 

membantu RSUD dan Puskesmas.  RSUD dan 

Puskesmas yang telah berstatus BLUD 

diwa jibka n mempertangg ungjawabk an 

peng elola a n ke ua nga nnya  deng a n 

menyusun Laporan Keuangan. Dengan 

adanya inovasi yang dihadirkan oleh BPKP 

menjadikan hambatan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan dapat ditangani  dengan 

baik. 

 

Inovasi yang dihadirkan tidak akan berhenti 

sampai disitu saja, masih banyak diperlukan  

ide-ide k reatif dari pegawai BPKP dalam hal 

penanganan pe rmasalahan bagi s takeholder  

maupun untuk inte rn BPKP. Dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan stakeholder dan 

kalangan intern BPKP dibutuhkan inovasi-

inovasi yang lain untuk 

memenuhi hal tersebut. 

Kedepannya dibutuhkan 

para inovator-inovator 

dari pegawai BPKP untuk 

menelurka n ide- ide 

cemerlang yang inovatif 

untuk meningkatkan 

pelayanan. Semangat 

inovasi harus dapat 

t u m b u h  d a n 

berkembang di jiwa 

setiap pegawai  BPKP, dan diharapkan juga  

dukungan dari institusi untuk membuka 

peluang bagi setiap pegawai dalam 

berinovasi serta adanya apresiasi bagi para  

inovator tersebut.  

Tidak hanya sampai  disitu masih banyak ide-

ide dan pem ikiran yang sangat inovatif  dan 

orisinil yang seharusnya dapat segera  

diwujudkan.  Ide-ide tersebut b isa timbul di 

mana saja, dari hasil pemikiran yang 

mendalam, hasil perbincangan di kantin,  

atau di tempa t-tempa t ya ng tidak  

terpiki rkan sebelumnya.  Untuk mewadahi 

hal tersebut Perwakilan BPKP Daerah 

Istimewa Yogyakarta telah membentuk  

suatu wadah bagi para inovator untuk  

menyalurkan ide-idenya melalui grup WA.  

Dengan adanya sarana tersebut diharapkan 

para inovator dapat menyalurkan ide- ide 

cemerlangnya agar dapat terwujud BPKP 

yang lebih baik, dari Perwakilan Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk Indonesia.  

MYF 
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“ Peringatan Hari Pahlawan harus mampu 

menggali apinya,  bukan abunya”, ungka-

pan dari Bung Karno tersebut membe rikan 

kita pelajaran mora l bahwa warisan terbaik  

bagi bangsa adalah “politik harapan”. Hara-

pan untuk semangat menghadapi tantan-

gan, mempertahankan dan juga memper-

baiki keadaan negeri. Tantangan di jaman 

sekarang yaitu bagaimana harapan yang 

tinggi terhadap suatu perubahan berban-

ding lurus dengan bukti perubahan yang 

“nyata”. Sebenarnya proses suatu peruba-

han itu tidak perlu berbentuk suatu yang 

“nyata”, tetapi bagaimana mengubah dari  

yang baik atau kurang baik menjadi lebih 

baik. Setiap jaman memiliki tantangan  

tersendiri, begitupun dengan Perwakilan 

BPKP D.I. Yogyakarta yang sudah terkenal  

dengan keunggulan dalam budaya kerja 

sehingga terus berupaya mengembangkan 

inovasi dalam setiap langkah. Menjawab 

tantangan untuk menjaga dan meningkat-

kan keunggulan dalam budaya kerja, 

Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP D.I. 

Yogyakarta terus berusaha melakukan 

berbagai perubahan secara akseleratif 

sesuai dengan jamannya. 

Sub Bagian Ke uangan menjadi ta juk pem-

bicaraan kali ini, bagaimana inovasi yang 

real bekerja menjadi suatu aplikasi meng-

giurkan untuk dapat dinikmati semua 

pegawai yang dilahirkan dari sebuah hara-

pan yang berawal dari be rmimpi, merang-

kak kemudian berjalan perlahan menuju 

ke arah tujuan. Inovasi yang real ini dina-

makan Payroll Klik, berupa aplikasi ber-

basis web yang diperuntukkan bagi warga 

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta agar da-

pat melihat penyajian data penghasilan 

yang diterima masing-masing pegawai  

Bagian TU 
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setiap bulan dengan lebih cepat,  

akurat dan terjaga kerahasiaannya. 

Pegawai dapat melihat melalui per-

angkat komputer maupun smart-

phone setiap komponen penghasilan 

berupa gaji, tunjangan kinerja, uang 

makan dan lembur lengkap dengan 

rincian yang menampilkan penge-

luaran berupa potongan tabungan,  

koperasi, Korpri, arisan, pinjaman,  

iuran klub, zakat, dana kesehatan 

dan potongan lainnya.  Aplikasi ini  

paperless dimana  sejalan dengan 

program Kepala Bagian TU tentang  

penghematan energi dan sumber 

daya karena akan meniadakan print 

out slip gaji yang selama ini dicetak, 

selain itu akan menghemat waktu 

bagi pembuat daftar gaji dalam men-

yelesaikan pekerjaan. 

Aplikasi ini masih dalam tahap 

penyempurnaan, dan proses upda t-

ing yang masih terus dilakukan. Se-

lain itu, aplikasi ini hanya bisa diakses  

melalui jaringan internal kantor, bu-

kan tanpa alasan hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari adanya pihak-

pihak yang tidak berkepentingan 

yang berupaya memanfaatkan ap-

likasi ini secara tidak bertanggung-

jawab. Di bawah komando Bapak 

Djumadi, Sub Bagian Ke uangan terus  

berupaya untuk mengembangkan 

dan menyempurnakan aplikasi ini 

sebagai langkah dalam memberikan 

pelayanan kepada pegawai secara 

cepat dan maksimal.  

Semoga program ini dapat 

menginspirasi untuk melahirkan ide,  

kreatifitas, dan inovasi yang lebih 

baik dari aparatur pemerintah dalam 

berkinerja. Ide merupakan hal utama 

dalam menciptakan suatu inovasi 

yang baru dan berbeda, dengan ide 

yang brilliant serta didukung dengan 

kreatifitas yang tinggi maka hasil 

inovasi yang dihasilkan juga akan 

jauh lebih inovatif dan spektakuler.  

Besar harapan kami agar langkah ini 

mendapat respon pos itif dan 

dukungan dari seluruh keluarga  

besar Perwakilan BPKP D.I. Yogya-

karta.  

Sahabat-sahabatku yang baik hati… 

Jangan menyerah u ntuk harapanmu,  

karena harapan memberimu sema-

ngat untuk berinovasi mencapai tu-

juan hidup yang lebih baik lagi. Sema

-ngaat!!! 

 

Salam Super, ambi teguh ^__^ 
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Ciri pertama k has, penulis beranggapan 

ba hwa penuga sa n bidang I PP 

mempunyai pola khas  walaupun tidak  

seluruhnya yaitu: rutin, mengikuti 

program pemerintah berjalan (sangat 

bervariasi), serentak dan berulang serta  

jangka waktu penugasan terbatas. 

Penugasan dengan pola di atas misalnya  

monitoring, evaluasi, audit dengan 

tujuan tertentu biasanya rendal 

mengeluarkan pedoman yang menjadi 

standar minimal bagi tim dalam 

melaksanakan penugasan. Selain itu 

untuk beberapa  penugasan sudah dibuat   

forum resmi di s itus www.bpkp.go.id  

sebagai sarana komunikasi dengan 

rendal juga dengan perwakilan lain.  

Terus dimana inovasinya???? 

Bidang IPP 

S eperti telah disaj ikan pada tulisan 

sebelumnya, inovasi adalah proses 

pemba ha rua n / p ema nfa a ta n /

pengembangan dengan menciptakan hal 

baru yang berbeda dengan sebelumnya.  

Inovesi sangat diperlukan oleh organisasi  

untuk menghasilkan produk layanan yang 

lebih berkualitas.  

Lalu.. .. inovasi apa yang ada di bidang 

IPP?? Mmm.... apa ya?? Dari clue redaktur 

kalo memang belom ada minimal inovasi 

apa yang diinginkan, jadi penulis  

memberanikan diri berbagi ide inovasi 

yang ada di kepala walau belum di-share 

ke wadyobolo IPP  mengenai 

pendokumentasian data dan informasi  

yang berkaitan dengan penugasan. 
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Ide ini muncul didasari pengalaman 

mendapat penugasan dari bidang IPP  

(waktu itu penulis belum sah jadi 

wadyobolo IPP). Waktu itu penulis 

mendapat penugasan monitoring  

kegiatan prioritas nasional, bagi  

wadyobolo IPP pasti  penugasan yang 

ringan dan lucu J. Namun bagi  

penulis yang baru pertama kali 

mendapat penugasan tersebut 

sempat bingung harus bertanya  

kepada siapa? mau tanya kepada  

rumput yang bergoyang nggak ada 

lagi di kantor.  Akhirnya bertanya  

kepada jawaranya wadyobolo IPP  

tapi jawabannya sungguh  hanya tiga  

kata: “lihat di forum!”  

Petualangan dimulai, berangkat dari 

jawaban “lihat di forum!”, di hari  

pertama penugasan dengan ruang  

lingkup 4 rencana aksi pada 4 dinas  

sebagai pelaksana dan waktu yang 

terbatas sekali yaitu 5 ( lima) hari  

pemeriksaan langsung disibukkan 

dengan mencari informasi sebanyak-

banyaknya dari “forum” tersebut.  

Ternyata mencari informasi di wall  

forum tidak semudah yang penulis 

bayangkan, kita harus teliti dan 

menyimak chat satu per satu su paya 

bisa mendapatkan informasi yang 

maksimal. Tak terasa satu hari  

berlalu,  hmmm gimana penulis  gak 

bengong, dengan sisa HP 4 (empat) 

hari belum masih harus merangkai  

langkah yang hasus dilakukan supaya 

pelaksanaan tugas dapat berjalan 

efektif dan efisien... bayangan 

penugasan yang selalu berpacu 

dengan deadline membuat nafas dan 

emosi terkadang sulit terkontrol.  

Dari s ini muncul diag nosa 

permasalahan yaitu tim tidak  

dibekali atau memperoleh data dan 

informasi  awal sampai dengan surat 

tugas diterbitkan. Disinilah tim ha rus  

kreatif. Walaupun muncul juga  

pertanyaan, “apakah harus dibekali?  

Atau sudah menjadi kewajiban tim 

untuk mencari”  yang penting  

akibatnya sama ya. 

Dari permasalahan ini lah terfikir 

oleh penulis untuk merencanakan 

bagaimana memanage data dan 

informasi awal penugasan secara  

bersama-sama, teratur,  terstruktur,  

update  dan berk elanj utan. 

(terencana).  

Tentunya hal ini me njadi tantangan 

bagi wadyobolo IPP untuk membuat 

inovasi sehingga memudahkan 

per s iapan ter utama untuk 

penugasan-penugasan yang ketat 

dengan deadline.  

 

-Eko N- 
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I  N O V A S I…..   terkadang kata itu 

menuntun kita untuk berf ikir ke arah 

suatu kreativitas besar… hebat dan 

fenomenal. Tetapi apakah inovasi harus 

seperti itu……? tidak. Inovasi adalah suatu 

ide atau gagasan baru yang memiliki  tu-

juan untuk berubah menjadi lebih 

baik….tidak menyulitkan…tidak membe-

bani…tidak dipaksakan. 

Di APD itu harus kuat….fisik dan mental 

karena selain melaksanakan PKP2T juga 

harus dapat memenuhi permintaan para  

stakeholder yang kadang kala hal 

baru….seringkali warga APD belum mema-

haminya. Yang dihadapi warga APD juga 

beraneka ragam…mulai dari gubernur/

bupati/wal ikota sampai dengan para pe-

Bidang APD 

rangkat desa. Apalagi jika penugasan 

diklat/ pelatihan/ workshop…. sifat pe-

serta beraneka ragam… ada yang suka 

ngetes narasumber…. ada yang cuek 

bebek… ada yang sangat pintar sampai  

narasumber kewalahan… dan ada juga 

yang sudah tidak dapat diupgrade lagi. 
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Untuk me-

nyemangati 

para warga 

APD…. 

akhirnya 

diluncur-

kanlah spirit 

of APD. 

Spirit of  

APD merupakan program motivasi dari 

warga APD untuk warga APD. Spirit of  

APD diposting di grup WA Bidang APD 

setiap hari rabu dengan petugas yang 

telah dijadwalkan. Pelan tetapi pasti…

spirit of  APD diharapkan dapat merubah 

mindset dan menumbuhkan etos kerja 

maksimal bagi setiap insan APD DIY. 

Dengan padatnya penugasan di Bidang 

APD…seringkali kertas kerja jadi terlu-

pakan. Kelemahan itu menjadi terasa 

ketika ada evaluasi Inspektorat BPKP 

ternyata masih ada tagihan kertas kerja 

yang belum diserahkan ke sekretaris  

bidang… ohhhh…tidakkkk…. apa yang 

kemaren dikerjakan saja terkadang su-

dah lupa (#tepokjidat#). Itu cerita du-

luuuuu….sekarang gak lah yaow. Korwas 

akhirnya merespon dengan INOVASI…. 

setiap kon-

sep laporan 

masuk ha-

rus diserta-

kan kertas 

kerjanya. 

Jika belum 

ada kertas 

kerja… kon-

sep laporan tidak direviu….  

seremmmmm. Hal itu perlu komitmen 

dari seluruh warga…Korwas… Dalnis… 

PFA dan juga sekretaris bidang. Meski 

awalnya terasa berat… akhirnya  

sekarang sudah terbiasa. Meskipun 

masih ada tagihan kertas kerja….     

(#khususuntukwargayanggakkomit…

ihh#)… namun tagihan itu sudah 

menurun drastis..  tis… tis. Legaa…. 

penugasan selesai…. kertas kerja 

beres…. laporan ok…. gak ada tagihan 

lagi. 

Itulah inovasi Bidang APD….  

so simple….. 

bravo  APD Jogja.  

-AnS- 
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K esempatan kali ini membahas 

mengenai inovasi, dan kaitannya 

dengan bidang masing-masing. Ada 

pepatah kuno mengatakan Tak Kenal 

Maka Tak Sayang, so mari kita kenalan 

& kepoin si inovasi ini yuk.. 

Inovasi merupakan salah satu hal nan 

penting bagi sebuah organisasi  

(perusahaan, birokrasi, dll). Organisasi  

dapat sukses dan survive jikalau 

berhasil mengembangkan inovasi, dan 

sebaliknya bukan hil yang mustahal 

organisasi stagnan bahkan gugur 

karena terlambat untuk berinovasi 

sehingga tergerus dengan perubahan 

lingkungan, kompetisi, dan tuntutan 

zaman. Layak disebut inovasi jika  

menyumbangkan perbaikan atas  

metode yang telah ada, mampu 

memberikan manfaat bagi  

lingkungannya, dapat atau sudah 

direplikasi dan berkelanjutan, bersifat 

khas unik menarik.  

Bala bidang AN DIY dalam media kurun 

waktu beberapa tahun terakhir telah 

mencoba mengembangkan aksi 

belainovasi dalam belantika persilatan 

penugasan, ya sekurang-kurangnya : 

Mendesain tools laporan keuangan 

yang digunakan sebagai alternatif bagi  

Bidang AN 

I  de-ide segar 

N  gembangkan metode pembaharuan 

O rganisasi amat membutuhkannya 

V erbaikan dari yang sudah ada 

A kuntan Negara 

S  iap berinovasi 

I   hh pus ing jg mikir kpanjangannya lagi  :D 
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BLUD untuk memudahkan menyusun 

laporan berbasis SAK by manual, data-

data terkoneksi dan menghasilkan 

output neraca, laporan operasiona l, 

laporan arus kas maupun Calk. Acapkali 

diaplikasikan pula untuk menyusun 

prognosa lapkeu sebagai bahan 

lampiran RBA.  

Meramu Tools  dan Template Rencana 

Bisnis dan Anggaran (RBA) yang 

mengkoneksikan tabel-tabel, informasi-

informasi, dan lampiran-lampiran yang 

dipersyaratkan dalam RBA, sehingga 

angka-angka yang disajikan lebih akurat 

dan valid. 

Menyusun buku manual pedoman 

aplikasi SIA BLUD yang berisi 

pengenalan menu-menu dan petunjuk 

pengoperasian s tandar aplikasi. 

Mengembangkan/ melengkapi 

pedoman penugasan dengan prosedur 

tambahan, baik yang berupa program 

kerja, kertas kerja, maupun informasi  

relevan tambahan dalam laporan. 

Dalam hal ditemui penugasan yang 

minim / belum tersedia pedoman nya,  

bala bidang AN meracik acuan dari 

berbagai sumber dan best practice, dan 

pedoman penugasan lain yang masih 

ada kaitan dan lain sebagainya..   

Adapula beberapa pembaha ruan yang 

coba dikembangkan, namun belum 

diejawantahkan menjadi sebuah 

inovasi, karena mungkin bertabrakan 

dengan SOP lain, belum diakui dan 

diterima lingkungan, dan kurang  dirasa 

manfaatnya. 

Kedepannya bala bidang AN as always  

berupaya mengembangkan inovasi-

inovasi kekinian lain. Ada ide-ide 

pengembangan tools RBA menjadi 

suatu aplikasi, ide-ide melakukan kajian 

tentang standa risasi jumlah hari 

penugasan berkaitan dengan belum 

banyak tercapainya HP optimal 

perora ng pertahunnya meski seolah 

penugasan tak putus. Ada juga 

fenomena bala AN meski hari 

penugasan yang (telah) ditentukan 

selesai, tak dapat dipungkiri masih 

melayani konsultasi berkelanjutan dari 

mitra via ketemu fisik maupun elektrik 

(WA, telp, surel) yang kadangpun diluar 

jam kerja, saat libur ata u cuti. Mungkin 

dapat dilakukan inovasi untuk 

mengakomodir seiring paradigma baru 

dan peran yang kian fleksibel. 

Meminjam aksioma Warkop DKI, 

Berinovasilah sebelum berinovasi itu 

dilarang.. :D 

Berinovasilah lalu amati apa yang akan 

terjadi, gituuu... . 

 

-Fikr- 
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 Memecahkan persoalan dengan realistis  

 Mengembangkan orisinalitas 

 Berpik ir denga n dive rge n: f lexibility, 

originality, fluency 

 Berpiki r analogis: tidak konvensional, mampu 

melihat yang tidak terlihat 

Sedangkan, Inovatif adalah kemampuan untuk 

menemukan nilai komersil dari kreativitas. 

Inovasi memberikan nilai tambah added value 

sehingga membuat kreativitas cukup untuk 

meraih sukses.  Kreatif  hanya  membuat 

perbedaa n, inovasi  membuat perbedaan 

tersebut memiliki nilai komersil.  

Syarat inovasi: 

 Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi  

lingkungannya 

 Menghasilkan produk yang re latif baru 

    Menghasilkan produk yang memenuhi      

    kebutuhan individu maupun kelompok 

 

Apa pentingnya inovasi ?  

Kita harus kembali bertanya apakah kita ingin 

sukses? Untuk menjadi sukses maka kita perlu 

melakukan inovasi-inovasi. Apa yang menjadi 

ukuran organisasi kita supaya bisa disebut suk-

ses? Banyaknya lembaga pengawasan di negara 

kita tentunya kita ingin lebih unggul dari yang 

lain, kita ingin stakeholder benar-bena r me rasa-

kan manfaat dari organisasi kita, kita ingin diper-

caya stakeholder sebagai organisasi  yang profe-

sional dan berintegritas. 

Untuk menjadi inovator, ada beberapa prinsip 

yang harus kita perhatikan, antara lain; Keharu-

san menganalisa peluang, tujuannya adalah 

mencari peluang yang benar-benar sesuai  den-

K ata inovasi ini menjadi kata “magic” yang 

selalu menyertai setiap kalimat yang bere-

dar di BPKP DIY.  Bukan kata baru, tetapi  seolah 

menjadi fokus baru di kantor ki ta.  

Organisasi kita ada lah kantor pemerintah yang 

dulu hanya melaksanakan tugas sesuai perintah. 

Kita tidak terbiasa menambahkan hal yang bisa 

membuat pelaksanaan perintah memp unyai nilai 

tambah bagi organisasi, sehingga saat kita di-

harapkan melakukan inovasi, seakan-akan men-

jadi beban tambahan yang bukan bagian dari 

tugas kita.  

 

Inovasi VS Kreat if ?  

Seringnya kita bingung membedakan antara 

inovasi dan kretif itas, mari coba kita kenali  

masing-masing. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 

perbedaan. Orang yang kreatif  adalah orang yang 

melihat hal  yang sama tapi berpikir dengan cara  

yang berbeda. Kreativ itas  menghasilkan  

perbedaan, sehingga orang kreatif bisa stand out 

of the crowd, tampil diantara kerumunan ora ng 

dengan pemiki ran out of the box. Perbedaan 

membuat peluang baru terbuka.  

Syarat kreatif: 

 Melibatkan respon/gagasan baru 

Bidang INV 
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maupun kejaksaan. membuat lemba r ker ja 

evaluasi penilaian unit ker ja berpredikat 

menuju WBK/W BBM untuk  persiapan  tim 

melakukan bimtek WBK/WBBM, membuat 

materi sosialisasi audit investigatif, PKKN dan 

PKA untuk permintaan na rasumber terutama  

dari Inspektorat kota/kabupaten. Kita juga  

membuat lomba cerdas cermat tentang  

pencegahan korupsi  untuk anak-anak SLTA , 

serta berusaha mencari fokus  grup yang ber-

beda setia p tahun untuk melakukan 

sosialisasi anti korupsi. Untuk  kegiatan inter-

nal, salah satunya kita meminta loker untuk  

menyimpan KKA yang belum in kracht, dan 

membuat pohon integritas yang tujuannya  

untuk internalisasi nilai-nilai integritas  bagi  

pegawai. 

INOVASI atau KREATIVITAS kah hal tersebut 

diatas? Pemikiran itu sebenarnya tidak perlu 

menjadi beban. Pada dasarnya baik inovasi 

maupun kreatifitas  sama-sama merupakan 

PERBUATAN/HASIL YANG POSITIF.  Jadi 

apapun itu selama bernilai  tambah dan  

meningkatan kinerja organisasi kita adalah 

sesuatu yang harus kita dukung. Hanya saja  

jangan sampai  inovasi/kreativitas  yang kita  

lakukan menjadi beban yang berdampak  

menurunnya kinerja individu. 

Mari kita berpiki r positif dengan cara  

pandang yang lebih luas sehingga bisa  

memberikan nila i tambah bagi peningkatan 

kinerja BPKP tercinta.  

Salam inovasi! Salam Kreatif! 

-nik- 

gan inovasi yang akan dilakukan. Keharusan 

memperluas wawasan, bisa dengan mem-

baca, mendengar dan merasakan, tujuannya 

agar makin mudah untuk mencari ide/

gagasan inovasi. Keharusan bertindak efektif, 

syarat keefektifan sebuah inovasi a dalah ke-

sederhanaan. Keharusan untuk tidak berpikir 

muluk, memiliki impian besa r memang bagus 

dan bisa menjadi sumber inspirasi tetapi akan 

lebih baik jika dimulai dari hal hal yang lebih 

kecil lebih dulu diwujudkan. 

Pada dasarnya setiap orang mempunyai ke-

mampuan untuk berpikir secara inovatif,  

tetapi kebe rhasilan tersebut terdapat pada 

orang-orang  yang mempunyai kemauan  un-

tuk mengembangkan kemampuannya berino-

vasi. Beberapa cara untuk mengembangan 

cara berpikir inovatif yaitu; membiasakan 

memiliki kemampuan, memperkaya sumber 

ide, membiasakan diri menerima perbedaan 

dan perubahan, menumbuhkan sikap empati 

dan selalu berpikir positif. 

 

Inovasi investigasi?  

Untuk me ngembangkan inovasi di kantor bisa  

kita mulai dengan inovasi yang mungkin terli-

hat kecil. Dimulai dengan inovasi di masing-

masing bidang/bagian. Demikian juga bidang 

investigasi, inovasi apakah yang s udah dilaku-

kan oleh bidang investigasi? Menurut kami 

beberapa inovasi sudah kami lakukan terkait 

dengan kegiatan dan fungsi bidang investi-

gasi, untuk inovasi kepada mitra kita lakukan 

penyamaan persepsi atas suatu kasus / 

dugaan perkara bersama-sama mitra yaitu 

aparat penegak hukum baik dari kepolisian 
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menggunakan aplikasi TI Polite. Aplikasi ini  

sebagai sarana penyampaian permasalahan 

yang dialami pegawai di lingkungan  

Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta yang 

berkaitan dengan perangkat komputer.  

Sehingga permasalahan yang ada akan 

segera ditanggapi oleh operator. Sudah 

banyak program lainnya yang merupakan 

hasil inovasi dan diaplikasikan dalam 

pekerjaan. Namun apabila ada inovasi dalam 

program pelaporan maka tugas bidang P3A 

akan semakin tercapai secara efektif dan 

efisien. Misalnya ada inovasi program untuk  

mengolah data dari bidang-bidang dalam 

mengkompilasi laporan, kesalahan 

penjumlaha n akan dapat diminimalisir 

sehingga dapat diperoleh laporan yang 

akurat dan tepat waktu.  

Dalam bidang pembinaan APIP khususnya di 

wilayah DIY,  Bidang P3A selaku motor 

S eiring dengan semakin berkembangnya 

teknologi, Bidang Program dan Pelaporan 

serta Pembinaan APIP atau lebih dikenal  

sebagai bidang P3A dituntut mampu 

mengikuti perkembangan itu. Sesuai dengan 

namanya, bidang P3A dituntut untuk selalu 

meng-update program yang mendukung  

peningkatan kinerja Perwakilan BPKP. Dalam 

hal pelaporan,  ketepatan waktu sangatlah 

penting sehingga harus dapat memanfaatkan  

perkembangan teknologi. Kemudian dalam 

pembinaan APIP bidang P3A mengampu tugas  

untuk meningkatkan kapabilitas APIP khusus-

nya di wilayah DIY.  Selama ini bidang P3A 

berusaha melakukan inovasi demi terca-

painya tuntutan kinerja tersebut. 

Dalam mendukung pemenuhan sarana 

teknologi dan informasi bidang P3A diperkuat 

dengan adanya personel Pranata Komputer.  

Di Pe rwakilan BPKP Provinsi DIY sudah mu lai 

Bidang P3A 
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penggerak dituntut untuk selalu update 

mengenai hal-hal  terkait peningkatan 

kapabilitas APIP. Saat ini bidang P3A 

mengelola website konsultasi kapabilitas APIP 

yang dapat diakses melalui situs 

www.paris5koma5.com. Melalui media ini  

APIP tidak perlu da tang ke kantor namun tetap 

dapat berkonsultasi dengan bidang P3A men-

genai kapabilitas APIP. Informasi yang disam-

paikan akan lebih cepat dan f leksibel karena  

dapat dilakukan kapanpun dibutuhkan. 

 

Masih terkait dengan tugas pembinaan APIP, 

dalam hal mendokumentasikan hasil evaluasi  

kapabilitas APIP atau bimbingan teknis yang 

telah dilaksanakan oleh bidang P3A. Selama ini 

KKA fisik telah dibuat, namun karena 

keterbatasan ruangan yang dimiliki bidang P3A 

sulit untuk menata agar KKA tersusun secara 

terstruktur. Perlu inovasi akan hal ini yaitu 

dengan KKA Elektronik. KKA elektronik ini bisa  

sangat berguna apabila ada APIP yang 

menanyakan infrastruktur yang sudah ada  

untuk memenuhi tiap-tiap pernyataan di 

elemen I sampai dengan elemen VI. Selama ini 

di bidang P3A dalam penugasan evaluasi dan 

bimbingan teknis kapabilitas APIP telah men-

scan dokumen yang didapatkan, namun 

masih terkendala dengan mesin scan yang 

kurang canggih. Scanner yang ada sekarang 

ini hanya dapat men-scan dokumen yang 

belum dijilid (masih berupa lemba ran). 

Dengan adanya KKA Elektronik ini maka akan 

mengatasi keterbatasan ruang P3A dan 

mempermudah dalam pencarian.  

Sebagai bidang yang juga mengampu tugas 

kehumasan, bidang P3A memiliki kewajiban 

untuk meng-update informasi yang menjadi 

curent issue terkait BPKP khususnya di 

wilayah DIY.  Setiap harinya beberapa  

pegawai di bidang P3A harus membaca 

koran. Hal ini terkadang terkendala dengan 

waktu dan banyaknya koran yang harus 

dibaca. Selain itu koran-koran yang sudah 

dibaca hanya menumpuk dan kemudian 

akan diserahkan kepada Sub Bagian Umum. 

Seandainya bidang P3A diberi fasilitas e-

book yang juga memuat informasi di koran 

maka akan sangat memudahkan untuk me ng 

update mengenai informasi yang menjadi 

curent issue dan efektif dalam penggunaan 

waktu kerja. 

Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut 

maka akan meningkatkan kinerja Perwakilan 

BPKP P rovinsi DIY khususnya yang berkaitan 

dengan bidang P3A. Waktu kerja yang ada 

akan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.  

Inovasi ibarat roda sepeda, semakin sering 

dikayuh maka akan semakin dibawanya kita 

mendekati tujuan. Maka teruslah berinovasi 

demi meningkatkan kinerja kantor kita  

tercinta ini. 

-Iv1- 
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S etelah sekian lama tidak berkunjung 

ke lantai 4 kantor Perwakilan BPKP 

DIY,  Kamis 1 Desember 2016 bersamaan 

dengan launching name tag baru,  

seluruh pegawai Perwakilan BPKP DIY 

berkesempatan mengunjungi lantai 4  

kantor Perwakilan BPKP DIY.  Tak diduga, 

tanaman buah di atap gedung kantor 

Perwakilan BPKP DIY seakan sedang 

memamerkan buahnya. Inilah “buah” 

inovasi yang telah dilakukan sekian 

lama, bahkan semenjak belum ada 

gaung inovasi melalui lomba-lomba 

inovasi untuk instansi pemerintah,  

kewajiban membuat inovasi bagi  

peserta diklatpim, sebelum muncul grup 

WA Pusat Inovasi BPKP DIY... 

Kebun buah dan tanaman  hias tersebut 

lahir dari ide para pegawai yang 

pengembangan serta pemeliharaannya  

dilakukan sepenuhnya oleh warga 

subbag Umum BPKP DIY.  Ide awalnya, 

tiap bidang/bagian diwajibkan  

menyumbangkan tanaman buah yang 

ditempatkan di lantai 4 gedung. Mereka 

masing-masing bertanggung jawab atas  

kehidupan pohon buah tersebut, entah 

bagaimana caranya. Ada beberapa 

anggota bidang yang rutin menengok 

tanamannya, ada juga yang 

memasrahkan kepada cleaning service  

untuk mengurus tanamannya. 

Seiring berjalannya waktu, karena entah 

mulai lupa atau tiada tenaga untuk rutin 

naik ke lantai 4, tanaman di lantai  4  

mulai terabaikan sehingga akhirnya 

tanaman sepenuhnya dipeliha ra dan 

bahkan dikembangkan oleh Sub Bagian 

Umum. Beberapa tanaman yang mulai 

rusak bahkan mati, diturunkan dari atap 

gedung dan diganti dengan tanaman 

baru. Sekitar tiga tahun ke belakang, 

bahkan ditambah dengan tanaman hias. 

Tanaman hias yang sejak awal 

pembangunan gedung kantor baru di 

tahun 2008, dipenuhi dengan sewa  
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W ifi.. ..  Sungguh nasibmu menyedihkan dengan jalan 

terhuyung-huyung,  bagaikan lambaian pohon kelapa, lemah, 

lelah, dan tak bergairah.... 
Wifi.. ..  Setiap hari dirimu dipaksa untuk berlari kencang 
dengan beban yang sangat berat, bagaikan truk yang 

bertonase 5 ton dipaksa mengangkut muatan 15 ton. 

Wifi.. ..  Setiap hari dirimu dipaksa untuk memikul beban yang 
sangat berat, namun tak ada sa tupun majikanmu yang mau 
memahami dirimu terengah-engah, bahkan sebaliknya 

kadang terdengar gerutu, cemooh, marah yang tidak jelas.  
Wifi…. dibalik kepenatan dan kekesalan yang ada, dirimu ter-

kadang membalas walaupun dengan berat hati kamu istira-
hatkan diri (off line) walau kamu tahu itu akan semakin mem-

buat majikanmu geram... . 
Inilah gambaran nyata yang terjadi pada wifi di kantor yang 
megah, besar, memiliki banyak uang, namun dikesampingkan 

seolah-olah tidak mau tahu hal  yang sangat penting ini. 

 Dari kisah ini, saya ingin menghimbau, marilah kita saling 
sadar hati untuk menghargai apa yang kita punya dengan 
segala keterbatasannya. Kesadaran hati yang bisa diharapkan 

‘cos tidak kuasa untuk memonitornya. 

Dari pengamatan selama ini, masih ada oknum pegawai yang 
menggunakan wifi untuk laptop p ribadi dan android masing-
masing. Dengan dalih laptopnya digunakan untuk tugas 
kantor, itu masih bisa dimaklumi. Tapi masih ada juga yang 
menggunakan wifi kantor untuk download kebutuhan pribadi  

dan kecenderungannya menggunakan wifi kantor dan 
mematikan data android masing-masing dengan tujuan 

menghemat data androidnya,  sungguh memilukan... ... 
Lewat tulisan ini, saya mengajak teman teman semua se-

kiranya dapat menyadari bahwa bandwidth wifi kantor kita  
sangat terbatas, ku ketuk hatimu mula ilah percaya diri 
bahwa kita  mampu beli kuota dan malu dapat gratisan  dari 

kantor… 

-Cuk- 

melalui p ihak ketiga, mulai 

dikelola mandiri oleh 

Subbag Umum. 

Kini kebun buah dan 

tanaman hias di lantai 4  

tampak lebih sehat, 

memperindah lantai 4  

yang dahulu gersang. 

Rekan-rekan Subbag 

Umum menambahkan 

pagar di seluruh sisi a tas 

gedung sehingga saat kita  

berada di atap serasa 

berada di taman. 

Terlepas dari masukan dan  

saran beberapa pegawai 

yang khawatir karena 

untuk merawat pohon di 

lantai 4 tentu butuh 

tenaga ekstra, khususnya 

saat harus “angkat 

junjung” pot yang 

sedemikian berat, 

menaikkan pupuk dan 

kebutuhan tumbuhan yang 

lain, namun buah di lantai  

4 gedung kantor 

Perwakilan BPKP DIY telah 

menjadi salah satu bukti 

inovasi yang dilakukan oleh 

Perwakilan BPKP DIY,  

khususnya rekan-rekan di 

Subbag Umum.  

-ros 
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I novasi tiada henti, hal inilah yang sekarang dila-

kukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indo-

nesia. Salah satu pemerintah daerah yang saat ini 

menjadi sorotan publik karena keberhasilannya 

dalam melakukan inovasi adalah Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kulon Progo, antara lain pro-

gram bela dan beli Kulon Progo yang pro-rakyat 

dan pro-poor.  

 

Program bela dan beli Kulon Progo 

Merupakan gerakan membela dan  membeli p ro-

duk local dengan tujuan untuk membangun pere-

konomian Kulon Progo dengan mengutamakan 

produk lokal. 

Inovasi bela dan beli Kulon Progo diwujudkan 

dalam hal berikut:  

1. Pembentukan gabungan kelompok tani 

(gapoktan) serta memberikan fasilitas  mesin 

penggilingan padi dan permodalan agar hasil 

panen tidak dijua l dalam bentuk gabah na-

mun dijual dalam bentuk beras. Selain itu 

Gapoktan juga menjalin kerjasama dengan 

Bulog untuk menjadi supplier beras miskin. 

2. Mendorong Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Kulon Progo memproduksi air 

minum dalam kemasan. 

3. Menciptakan kerajinaan  batik geblek ren-

teng.  

4. Pembangunan trotoar menggunakan andesit 

yang dihasilkan dari Kabupaten Kulon Progo 

5. Proyek pengaspalan jalan menggunakan as-

pal yang dihasilkan BUMD di Kabupaten Ku-

lon Progo.  

6. Mengganti nama-nama minimarket TOMIRA 

(Toko Milik Rakyat). TOMIRA diwajibkan 

menjual produk-produk lokal Kabupaten Ku-

lon Progo 

 

Program One Village One Sister Company 

Merupakan kerjasama antar desa dengan perusa-

haan dengan maksud untuk meningkatkan kese-

jahteraan masyarakat.  Program ini menggandeng 

berbagai perusahaan swasta, BUMN dan BUMD  

untuk menjadi o rang tua asuh desa-desa di Kabu-
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paten Kulon Progo. Untuk menjalankan 

program ini, Bupati Kulon Progo mener-

bitkan Perda nomor 2 tahun 2012 ten-

tang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

Setiap perusahaan menyisihkan 5% ke-

untungan untuk membangun desa di 

Kabupaten Kulon Progo. 

 

Program Bedah Rumah 

Program be dah rumah diberikan kepada  

masyarakat yang kurang mampu dengan 

biaya yang berasal dari sumbangan or-

ganisasi atau perusahaan dan dilaksana-

kan secara gotong royong oleh masyara-

kat. 

 

Inovasi Komitmen ber-GCG 

Dalam upaya meningkatkan daya saing 

perusahaan milik daerah serta memper-

timbangkan perkembangan dunia usaha 

yang semakin dinamis dan kompetitif,  

Bupati Kulon Progo berkomitmen untuk  

melaksanakan good corporate gove rn-

ance (GCG). Komitmen ini diwujudkan  

dengan peraturan Bupati Kulon Progo no 

86 tahun 2013 tentang pedoman pen-

erapan tata kelola perusahaan yang baik 

(Good corporate governance) pada 

BUMD. Dengan peraturan tersebut,  

BUMD di wilayah Kabupaten Kulon Progo 

wajib menera pkan GCG secara konsisten 

dan berkelanjutan sehingga diharapkan 

BUMD memiliki daya saing yang kuat dan 

dikelola secara profesional, efisien, dan 

efektif. 

 

Diagnostic Assessment GCG di BUMD 

Kabupaten Kulon Progo oleh BPKP DIY 

PDAM Kulon Progo merupakan salah 

satu BUMD di wi layah Kulon Progo yang 

sudah melaksanakan GCG. Bekerjasama 

dengan BPKP DIY untuk dilakukan Diag-

nostic assessment GCG. Kegiatan ini be r-

tujuan memberikan gambaran umum 

penerapan GCG pada PDAM Tirta Binan-

gun Kabupaten Kulon Progo dalam 

rangka pengembangan praktik tata kel-

ola perusahaan ditinjau dari kelengkapan 

infrastruktur dan muatannya serta mem-

berikan saran perbaikan terhadap kele-

mahan-kelemahan praktik GCG 

(weakness area). 

 

Kedepannya diharapkan BUMD lainnya  

juga mengikuti jejak PDAM Kabupa ten 

Kulon Progo yang telah memulai GCG 

dengan menyusun pedoman GCG dan 

dilakukan diagnostic assessment penera-

pan GCG-nya.  Dengan demikian BUMD-

BUMD dapat berperan mendukung pro-

gram inovasi-inovasi yang sedang diban-

gun.  

Bravo Pemda Kulon Progo 

 

Diolah dari berbagai sumber (nisA) 
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W hat is garbage enzyme ? 

 

Garbage enzyme is an organic solution 

produced by the simple fermentation of 

fresh vegetable waste, brown, sugar 

and water, in much the same process  

that wine is made. This fermentation 

creates natural chains of proteins, min-

eral salts and enzyme. This solution has 

the capacity to breakdown, change, cre-

ate and catalyse- functions that make it 

a wonderful cleaning aid. Garbage en-

zyme solution was developed by Dr. Ro-

sukon from Thai land. She has been ac-

tively involved in enzyme research for 

more than 30 years and encourages 

people to make garbage enzyme at home 

to ease global warming. 

Why is garbage enzyme so important ? 

A good cleaning substance. It can be 

mixed with chemical cleaning agents 

which is to reduce the harm to the 

environment. 

Reduce pollution. Since garbage enzyme 

is made from garbage, i t can help to 

reduce the number of landfi lls. 

As a commercial ferti lizer. To reduce 

the usage of chemical ferti li zers. 

What is benefits and uses of garbage 

enzyme ? 

Save money. Reduce usage of by mixing 

garbage enzyme and water. 

Save space. Reduce the clutter in your 

kitchen cabinet with one multi -purpose 

cleanser instead of a host of 

specialized, toxic ones. 
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Save waste. Reducing and recycli ng waste. 

Save the earth. The fermentation of 

kitchen/fruit waste in making garbage en-

zyme creates a gas that lowers the levels 

of carbon dioxide in the air. 

Garbage enzyme’s many uses 

1. Puri fy air. Ozone produced in the 

creation of garbage enzyme ki lls air –

borne bacteri a and increases oxygen 

levels in the air. 

2. Deodorize air. Di luted and sprayed into 

a room from a bottle, i t removes 

odours the air. 

3. Cleaning the house. Just two table 

spoons of garbage enzyme in a bucket 

of water as you mop wi ll clean the floor 

and ki ll bacteri a. 

4. Cleaning the toilet. Use undi luted to 

clean the toi let. It ki lls harmful 

mi croorganisme, breaks down heavy 

stains, freshens the air, and keeps 

ants and roaches away. 

5. Cleaning the kitchen. Use di luted. It 

can effectively clean most stubborn 

kitchen stains. Pour it into the si nk and 

let it sit overnight to keep your drains 

running freely. 

6. Cleaning vegetables. Wash fruits and 

vegetables with a li ght di lution of 

garbage enzyme to remove traces of 

pesticide on them. 

7. Cleaning clothes. Pre soaking your 

laundry with a li ttle garbage enzyme 

will make your usual laundry 

detergent work better, and you 

don’t have to use as much 

detergent.  

8. Garden care. Water plants with 

water wi th some di luted enzyme 

added to help plants grow more 

healthy, and reduce pest attacks. 

Wateri ng barren gotund can be 

revived when it is constantly 

watered with enzyme treated 

water for three months. 

9. Skin care. Discover softer hair 

and skin when you add a li ttle 

di luted enzyme (1:10) to shampoo 

and shower gel. It makes them 

work better wi thout using as 

much. It also adds an anti  

bacteri al property to your 

favorite bath products. 

10. Car care. A little garbage enzyme 

in your radiator water wi ll help 

keep it running cooler and more 

smoothly. You can deodorize the 

car, as you would a room, wi th a 

li ght mi sting of di luted enzyme 

water. 

11. Pet care. Great uses here for 

keeping your pet smelling clean,  

and their li tter tray or kennel 

fresh.  
-Evie- 
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I novasi bisa kita artikan antara lai n  

ide, gagasan, teori  baru yang men-

ciptakan terobosan-terobosan baru un-

tuk mempermudah kegiatan. 

Bagi  ibu bekerja inovasi sangat diperlu-

kan mengingat banyak masalah yang di-

hadapi. Seperti  kurangnya waktu menga-

wasi  putra/putri , pengaturan menu di  

rumah, mendampingi  putra/putri  belajar, 

antar jemput anak, mengatur keuangan 

keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan 

juga pekerjaan di  kantor.  

Dengan berbagai  hal diatas perlukah kita 

ciptakan inovasi? Perlu ya... so berikut 

inovasi-inovasi  yang yang bias kita man-

faatkan untuk mempermudah kegiatan 

kita. 

1. Gadget/smartphone 

 

Inovasi  ini  luar biasa pintarnya sesuai  

dengan namanya. Sebagai  alat komuni-

kasi  mutlak diperlukan. Dari menanyakan 

putra putri  apakah sudah pulang sekolah 
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dan sampai  di  rumah dengan selamat,  

meminta jasa laundry untuk mengambi l 

baju kotor, komunikasi  dengan pihak 

sekolah, memudahkan koordinasi dalam 

bekerja, atau sekedar menyapa ang-

gota keluarga tercinta. 

Dengan di lengkapi berbagai  aplikasi , 

smartphone semakin banyak manfaat-

nya. Tentang antar jemput seperti  

ojek, pesan antar makanan, transaksi  

perbankan, penanda waktu sholat/

ibadah. Juga untuk mencari informasi 

seperti  mencari resep masakan, mem-

baca berita, mencari  artikel yang 

diperlukan baik untuk kebutuhan par-

enting mi salnya, berkirim email, tran-

saksi perbankan sampai kebutuhan un-

tuk pekerjaan.  

 

2. Laptop 

 

Laptop le-

bih  banyak 

kita perlu-

kan di  dunia 

kerja atau 

di  kantor. 

Laptop 

menjadi  alat yang mutlak diperlukan 

untuk melakukan tugas kita di  kantor. 

Laptop selain untuk melakukan tugas 

kantor juga untuk mengakses internet 

apabi la memerlukan referensi  dan 

berkirim emai l yang lebih panjang.  

 

3. Alat RumahTangga 

Banyak  sekali  inovasi  alat rumah 

tangga yang bisa kita manfaatkan.  

Seperti  mesin cuci  dengan satu tom-

bol, lemari  pendingin untuk menyim-

pan bahan makanan, mi crowave un-

tuk menghangatkan makanan,  

penanak nasi sekali gus penghangat 

supaya bisa  tahan lama.  

Itu beberapa pemanfaatan teknologi  

inovatif bagi kita. Jadi  kalau sampai 

gaptek… aduh jangan deh. Sebagai  

ibu rumah tangga maupun karyawati  

kita perlu memanfaatkan hasi l 

teknologi  inovasi ini  supaya menjadi  

SUPERMOM....  

 

-ani- 
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Dia terdiri dari enam huruf, dia adalah orang 

ketiga. Jika dia lima huruf, dia adalah anak 

muda. Jika dia empat huruf, dia adalah transaksi 

di pasar. Jika dia tiga huruf, dia ada di pintu. 

Jika dia dua huruf, 

dia adalah bahasa 

inggris. Jika dia 

satu, huruf dia 

adalah huruf mati. 

SIAPAKAH DIA? 

-&ie- 

QUIZ 

 

Jawaban QUIZ PARMIN  
Edisi III/2016 

 

EIGHT = 5 

 

Pemenang QUIZ PARMIN  

Edisi III 2016:  
 

Oki Paramita  

(Staf Subbag Keuangan BPKP DIY) 

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

paikan langsung kepada tim Redaksi  
Parmin paling lamba t tanggal  

31 Desember 2016. 
 

Redaksi Parmin menyediakan bingkisan 
menarik bagi satu orang pengirim pertama 

yang menjawab dengan benar. 


